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 1-ويتضمن هذا الجزء الكتب التالية:

 -أوال : األحوال الشخصية ويندرج تحته الكتب التالية :

مسألة ، والنكاح عنده فرض على من قدر  56كتاب النكاح : ويتضمن •• 
 ىرغب عنه ، وال نكاح إال بولي ، والزاني والزانية ال ينكحا حتعليه ويأثم من 

رد نكاح المرأة إذا زوجت رغم إرادتها ، يتوبا ونكاحهما مفسوخ قبل التوبة ، وي  
، وال يكون  ويكون تعبير البكر عن رضاها بالسكوت وهو عنده فرض أيضا

الصداق عنده إال معجال أو مؤجال إلى الميسرة أو مسكوتا عنه تأخذه الزوجة 
 متى طلبته . 

 . مسائل 6كتاب اإليالء ويتضمن  ••

 . مسائل 6كتاب الظهار ويتضمن  ••

 .هعنين عنده ال يؤجل وال يفسخ نكاحأحكام العنين : وهى مسألة واحدة ، وال ••

 مسائل ٤يتضمن أحكام قسم الزوجات : و •• 

 . مسائل ٧أحكام الوطء وأدابه :  ••

 أحكام العزل : والعزل عنده ال يجوز سواء عن حرة أو عن أمة.  ••

 .أحكام لبس الحرير والذهب: ويتضمن مسألتين ••

 .أحكام الصلح بين الزوجين : ويتضمن مسألة واحدة ••

                                                           
1
 يقع الكتاب في أربعة اجزاء ، والمقدمة العامة للكتاب في جزئه األول . 

 من تلخيص محلى ابن حزم الظاهري الرابعمقدمة الجزء 



 

 
 

ن ينفق الزوج مسألة ، ويجب عند اإلمام أ 11أحكام النفقات : ويتضمن  ••
ن لم يدخل بها ، وال يجب عليه لها نفقة خادم  على زوجته منذ العقد عليها وا 
ن أعسر هو بالنفقة  نما عليه أن يأتيها بالطعام مطهيا والثوب مخيطا ، وا  وا 

 . وال رجوع لها عليه بشى بعد يساره وافتقر وكانت هى غنية أنفقت عليه

 .واحدة النفقات على األقارب: ويتضمن مسألة ••

مسائل ، وال  9: ويتضمن ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما ال يفسخ به ••
ينفسخ النكاح عنده بعد انعقاده صحيحا بجنون أو جذام أو برص أو مرض ، 

 وال يكون طالقا تخييره إياها أو تحريمها على نفسه.

 مسائل .  5ويقع في  -كتاب اللعان : ••

سألة ، وال يقع عنده الطالق إال بلفظ من م 82ويتضمن  -كتاب الطالق : ••
ثالثة: الطالق والفراق والسراح ، وال يقع الطالق البدعي وال يحسب تطليقة 
وهو الطالق في طهر جامعها فيه أو كانت حائضا أو نفساء ، ويقع عنده 

طالق الثالث مجموعا فتبين منه الزوجة ، وال يجوز التوكيل في الطالق وال 
وال يقع من السكران ، وكذلك اليمين بالطالق لغو عنده وال يقع  يقع بالكتابة ،

به طالق ، وال يقع الطالق عنده إذا كان معلقا ، وطالق المريض كطالق 
 الصحيح ، وقد استفاض رحمه اهلل في بيان كل ذلك . 

ال أن مسائل ، والخلع عنده طالق رجعي ، إ ٧كتاب الخلع : ويتضمن  ••
 ن راجعها رد إليها ما أخذ منها . يكون طلقها ثالثا ، فإ

 مسألة واحدة ، وهى عنده فريضة وهى خالف الصداق.  في  المتعة : وتقع ••

 كتاب الرجعة : ويتضمن ثالث مسائل. •• 



 

 
 

 مسألة.  86كتاب العدد : ويتضمن  ••

 كتاب االستبراء : ويقع في مسألة واحدة.  ••

ن تزوجت غير أبيهم  •• كتاب الحضانة : واألم عنده أحق بأوالدها الصغار وا 
 ، فإذا ما بلغوا فهم أحق بأنفسهم. 

 مسألة .  18كتاب الرضاع : ويتضمن  ••

 -الجنايات والحدود والتعازير ويندرح تحته األتي : ثانيا :

مسائل يتناول فيها المؤلف بعض األحكام  ٧الدماء والقصاص : يتضمن  ••
 العامة في هذا الجانب. 

في  ماميتلخص رأى اإلمسألة ، و  ٤5كتاب شبه العمد والديات : ويتضمن  ••
ا يعرف بعمد الخطأ هذا الكتاب أن القتل ينقسم قسمين عمد وخطأ وال وجود لم

، وفي باب الديات ال يقر المؤلف سوى بدية األصابع ألنها وحدها التي ورد 
بها النص الصحيح ، وبقية األعضاء إنما يجب فيها القود في العمد أو 

المفاداة وهى ما يتفق عليه الجاني والمجني عليه من مبلغ مالي أو غيره يدفعه 
ية محددة ، وأما الخطأ فيما دون النفس الجاني للمجني عليه وليس في ذلك د

 فليس فيه شىء.

 مسألة . 69الجراح وأقسامها : ويتضمن  ••

 مسائل . 9العواقل : ويتضمن  ••

مسائل ، ويبين فيهم ما القسامة ؟ وهل يجب الحكم  5القسامة: ويتضمن  ••
 بها أم ال ؟ وما موجبها ؟ ومن يحلف فيها ؟ وكم عددهم ؟ 



 

 
 

مسائل ، ويبين فيهم أن البغاة هم الخارجون  9قتال أهل البغي : ويتضمن  ••
على إمام حق ومن مثله في السيرة وأن الداعي إلى األمر بالمعروف والنهى 

 عن المنكر ليس باغيا ، إنما الباغي من خالفه. 

كتاب الحدود : وصدره بواحد وثالثين مسألة تناول فيها األحكام العامة  ••
 . للحدود

مسائل وتناول فيها : من هو المرتد ؟ وحكم  2حد الردة : ويتضمن  ••
االستتابة ، وأحكام ميراث المرتد ، وهل كان النبى يعرف المنافقين بأعيانهم أم 
ال ؟ واستفاض في ذكر اآليات واألحاديث الموهمة بأن الردة ليست حدا من 

 حدود اهلل ورد على كل ذلك رحمه اهلل. 

 مسألة. 82: ويتضمن  حد الزنى ••

 مسألة.  82حد القذف : ويتضمن  ••

 مسائل .  12الحرابة : ويتضمن  ••

 مسألة. 86حد السرقة : ويتضمن  ••

 مسائل . 2حد الخمر : ويتضمن  ••

مسألة ، وهو يجب في كل معصية ال حد فيها وال  1٤التعزير : ويتضمن  ••
كفارة
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 )كتاب النكاح( 
ج ِمْن أَْكثَر ِمْن أَْربََعة نِْسَوة[ م  0281 ]َمْسأَلَة التََّزوُّ

َج أَْكثََر ِمْن أَْربََعِة نِْسَوٍة إَماٍء أَْو  َحَرائَِر، أَْو قال ابن حزم : َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَتََزوَّ

 بَْعُضهُنَّ َحَرائُِر َوبَْعُضهُنَّ إَماٌء.

ى اْلَعْبُد َواْلُحرُّ َما أَْمَكنَهَُما، اْلُحرُّ َواْلَعْبُد فِي َذلَِك َسَواٌء، بَِضُروَرٍة َوبَِغْيِر  َويَتََسرَّ

 َضُروَرٍة.

ِج اِْلََمِة لِْلُحرِّ أَْفَضُل. ْبُر َعْن تََزوُّ  َوالصَّ

فَلَْم يَْختَلِْف فِي أَنَّهُ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد َزَواُج أَْكثََر ِمْن أَْربَِع نِْسَوٍة أََحٌد ِمْن أَْهِل  وقال أيضا :

ْسََلِم. َوافِِض ََل يَِصحُّ لَهُْم َعْقُد اْْلِ ْسََلِم، َوَخالََف فِي َذلَِك قَْوٌم ِمْن الرَّ  اْْلِ

اْْليَِة، فََوَجْدنَا فِيهَا ُحْكَم َمْن لَْم يَِجْد الطَّْوَل وقال أيضا : فَنَظَْرنَا فِي ُمْقتََضى هَِذِه 

ْبَر َخْيٌر لَنَا، فَقُْلنَا بَِذلَِك ُكلِّهِ   َوَخِشَي اْلَعنََت، فَأَبَاَح نَِكاَح اِْلََمِة اْلُمْؤِمنَِة لَهُ، َوأَنَّ الصَّ

َت، َوفِي نَِكاِح اْلُمْسلِِم اِْلََمةَ اْلِكتَابِيَّةَ فَلَْم فَنَظَْرنَا فِي ُحْكِم َمْن يَِجْد الطَّْوَل َولَْم يَْخَش اْلَعنَ 

، ََل بِإِبَاَحٍة، َوََل بَِمْنٍع، َوََل بَِكَراهٍَة، بَْل هَُو َمْسُكوٌت َعْنهُ فِيهَا ُجْملَةا، فَلَمْ   نَِجْدهُ فِيِه أَْصَلا

الطَّْوَل َوَخِشَي اْلَعنََت، َوبُِحْكِم اِْلََمِة يَُجْز لَنَا أَْن نَْحُكَم لَهُ ِمْنهَا بُِحْكِم َمْن لَْم يَِجْد 

 اْلُمْؤِمنَِة؛ ِِلَنَّهُ قِيَاٌس َعلَى َما فِي اْْليَِة، َواْلقِيَاُس بَاِطٌل، َولَْم يَُجْز لَنَا أَْن نَْحُكَم لَهُ ِمْنهَا

ُحْكِم اِْلََمِة اْلُمْؤِمنَِة؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس بُِحْكٍم ُمَخالٍِف لُِحْكِم َمْن ََل يَِجُد الطَّْوَل َويَْخَشى اْلَعنََت، َوبِ 

َذلَِك فِي اْْليَِة، َوِكََلهَُما تََعدٍّ لَِما فِي اْْليَِة َوإِْقَحاٌم فِيهَا لَِما لَْيَس فِيهَا، فََوَجَب أَْن نَْطلَُب 

َ تََعالَ -ُحْكَم َمْن يَِجُد الطَّْوَل َوََل يَْخَشى اْلَعنََت  ى يَقُوُل: }اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم : فََوَجْدنَا َّللاَّ

الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَهُْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن 

{ اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم إَِذا آتَْيتُُموهُنَّ  أُُجوَرهُنَّ

 [ .٥]المائدة: 

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن  َ تََعالَى يَقُوُل: }َوأَْنِكُحوا اِلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ َوَوَجْدنَا َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضلِِه{ ]النور:   [ .٢8يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ

ةا ِمْن  فََكاَن فِي هَِذِه اْْليَِة بَيَانٌ  َجلِيٌّ فِي إبَاَحِة نَِكاِح اْلِكتَابِيَّاِت ُجْملَةا لَْم يَُخصَّ تََعالَى ُحرَّ

 أََمٍة.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

َق بَْينَهُمَ  - ةا، فَإِْن فََعَل فُرِّ ُج بِِه ُحرَّ َج أََمةا َوهَُو يَِجُد طَْوَلا يَتََزوَّ )  ا.ََل يَْنبَِغي لُِحرٍّ أَْن يَتََزوَّ

 على رضى َّللا عنه (
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، َوَحُرَم َعلَْيِه نَِكاُح اِْلََمِة. ) ابن عباس (. -  َمْن َملََك ثَََلثَِمائَِة ِدْرهٍَم َوَجَب َعلَْيِه اْلَحجُّ

ِة َعلَى اِْلََمِة اْلَمْملُوَكِة طَََلُق اْلَمْملُوَكِة . ) ابن عباس والشعبي ( -  تَْزِويُج اْلُحرَّ

 مجاهد وسفيان الثوري و عثمان البتي (   ة )َل بأس بنكاح اِلم -

ةٌ، قَ  - اَل: َجائٌِز لِْلُحرِّ اْلُمْسلِِم َواِجِد الطَّْوِل َولِْلَعْبِد أَْن يَْنِكَحا اِْلََمةَ، إَلَّ أَْن يَُكوَن ِعْنَدهُ ُحرَّ

ةٌ ُمْسلَِمةٌ أَْو ِكتَابِيَّةٌ لَْم يَُجْز لَ  ََل بِإِْذِن  -هُ نَِكاُح اِْلََمِة أَْلبَتَّةَ فَإِْن َكانَْت فِي ِعْصَمتِِه ُحرَّ

ِة َوََل بَِغْيِر إْذنِهَا  َج أََمةا َوقَْد طَلََّق  -فَإِْن فََعَل فُِسَخ نَِكاُح اِْلََمِة  -اْلُحرَّ َوَكَذلَِك لَْو تََزوَّ

تِهَا. )أبو حنيف ةَ ثَََلثاا، أَْو أَقَلَّ َما َداَمْت فِي ِعدَّ  ة (َزْوَجتَهُ اْلُحرَّ

ٍة، َوأَْن يَْخَشى  - ََل يَُجوُز لِْلُحرِّ نَِكاُح أََمٍة إَلَّ بِاْجتَِماِع الشَّْرطَْيِن: أَْن ََل يَِجَد َصَداَق ُحرَّ

ٍة فُِسَخ نَِكاُح اِْلََمِة.) مالك .... ثُمَّ َرَجَع َعْن َذلَِك فَأَبَاَح  َجهَا َعلَى ُحرَّ اْلَعنََت، فَإِْن تََزوَّ

ةا لِْلفَقِيِر َولِْلُموِسِر اْلُحرِّ َواْلَعْبِد(نَِكاَح اِْلَمَ   ِة اْلُمْؤِمنَِة َخاصَّ

ٍة ُمْؤِمنٍَة، أَْو ِكتَابِيٍَّة ِِلََمٍة، فَإِْن لَْم يَِجْد طَْوَلا  - ََل يَُجوُز نَِكاُح اْلُحرِّ اْلَواِجِد َصَداَق ُحرَّ

ٍة  اُح أََمٍة ُمْؤِمنٍَة َواِحَدٍة، ََل أَْكثََر. ) الشافعي .... فَلَهُ نِكَ  -َوَخِشَي َمَع َذلَِك اْلَعنََت  -لُِحرَّ

ٍة ِكتَابِيٍَّة، فَلَهُ نَِكاُح اِْلََمِة  ٍة ُمْسلَِمٍة َوَوَجَد َصَداَق ُحرَّ ةا: إْن لَْم يَِجْد َصَداَق ُحرَّ َوقَاَل َمرَّ

 اْلُمْسلَِمِة(

، َوَعطَاٍء، َوأَبِو َحنِيفَةَ، َل ينكح العبد أكثر من اثنتين . ) عمر و على واْلَحَسنِ  -

، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، وعطاء ( ، َوأَْحَمَد، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ  َوالشَّافِِعيِّ

 يتزوج العبد أربعا ) مجاهد والزهري ولم يصح عن الشعبي (  -

، َوإِْبَراِهيَم النَّخَ  - ْعبِيِّ ، للعبد أن يتسرى كالحر ) ابن عمر وابن عباس والشَّ ِعيِّ

، َوَعطَاٍء   َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوأَبِي ُسلَْيَماَن ( -وَ  -َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

يكره للعبد أن يتسرى )رواية غير مشهورة عن ابراهيم والحكم بن عتيبة وصحيحة  -

 عن ابن سيرين ( 

 يحرم على العبد أن يتسرى. ) أبو حنيفة والشافعي( -

 -األحاديث واآلثار :

-  ِ ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّ َغْيََلَن ْبَن َسلََمةَ أَْسلََم َوِعْنَدهُ َعْشُر نِْسَوٍة، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ  عن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - ا: »-َصلَّى َّللاَّ  ) صحيح(   «اْختَْر ِمْنهُنَّ أَْربَعا

ِ »عن الحسن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ةِ  -ى َّللاَّ « ) أَْن تُْنَكَح اِْلََمةُ َعلَى اْلُحرَّ

 ضعيف( ) ُمْنقَِطٌع فِي َمْوِضَعْيِن (
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. )ضعيف(  عن أبي هريرة وابن عباس : - نَا إَلَّ قَلِيَلا  ما يََخْف نَِكاَح اِْلََمِة َعلَى الزِّ

ةٍ  عن جابر بن عبد َّللا:- فَََل يَْنِكُح أََمةا، َوََل تُْنَكُح اِْلََمةُ َعلَى  َمْن َوَجَد َصَداَق ُحرَّ

ةُ عَ  ِة، َوتُْنَكُح اْلُحرَّ  لَى اِْلََمِة.اْلُحرَّ

َوَعْن اْبِن ُجَرْيٍج: أُْخبِْرت أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َسأََل فِي النَّاِس َكْم يَْنِكُح اْلَعْبُد؟ فَاتَّفَقُوا  -

 ى اْثنَْيِن.ََل يَِزيَد َعلَ  َعلَى أَنْ 

 عن َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: يَْنِكُح اْلَعْبُد اْثنَتَْيِن.  -

  1281]َمْسأَلَة نَِكاح اْلِكتَابِيَّة[ م 

قال ابن حزم : َمْسأَلَةٌ: َوَجائٌِز لِْلُمْسلِِم نَِكاُح اْلِكتَابِيَِّة، َوِهَي اْليَهُوِديَّةُ، َوالنَّْصَرانِيَّةُ، 

َواِج ، َوََل يَِحلُّ لَهُ َوْطُء أََمٍة َغْيِر ُمْسلَِمٍة بِِمْلِك اْليَِميِن، َوََل نَِكاُح َواْلَمُجو ِسيَّةُ، بِالزَّ

.  َكافَِرٍة َغْيِر ِكتَابِيٍَّة أَْصَلا

{ ]البقرة:  َ تََعالَى يَقُوُل: }َوَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ وقال أيضا : َوَجْدنَا َّللاَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: 880 [ فَلَْو لَْم تَأِْت إَلَّ هَِذِه اْْليَةُ لََكاَن اْلقَْوُل قَْوَل اْبِن ُعَمَر، لَِكْن َوَجْدنَا َّللاَّ

}اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَهُْم 

َصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم إَِذا َواْلُمحْ 

{ ]المائدة:  [ فََكاَن اْلَواِجُب الطَّاَعةَ لِِكْلتَا اْْليَتَْيِن، َوأَْن ََل تُْتَرَك ٥آتَْيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ

 إْحَداهَُما لِْْلُْخَرى.

ا فِي اْْليَِة َما لَْيَس  -وقال أيضا : َوَوَجْدنَا إبَاَحتَهُْم َوْطَء اِْلََمِة اْلِكتَابِيَِّة بِِمْلِك اْليَِميِن إْقَحاما

ةا بِقَوْ  َواِج َخاصَّ لِِه فِيهَا بِآَرائِِهْم؛ ِِلَنَّهُ إنََّما اْستَْثنَى تََعالَى فِي اْْليَِة إبَاَحةَ اْلِكتَابِيَّاِت بِالزَّ

{ ]المائدة: تََعالَى: }إِ  [ َوأَْبقَى َما َعَدا َذلَِك َعلَى التَّْحِريِم بِنَْهيِِه ٥َذا آتَْيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ

 ِ ، َولَْم يَأِْت قَطُّ قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ  -تََعالَى َعْن نَِكاِح اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  بِإِبَاَحِة ِكتَابِيٍَّة بِِمْلِك اْليَِميِن، فَهُْم فِي هَِذِه اْلقَِضيَِّة ُمْخِرُجوَن ِمْن  -َم َصلَّى َّللاَّ

ةا ِمْن أََمةٍ   هَِذِه اْْليَِة َما فِيهَا ِمْن إبَاَحِة َزَواِج اْلَعفَائِِف ِمْن اْلِكتَابِيَّاِت ُجْملَةا لَْم يَُخصَّ ُحرَّ

 فِيهَا، َوََل فِي َغْيِرهَا ِمْن إبَاَحِة َوْطِء اِْلََمِة اْلِكتَابِيَِّة بِِمْلِك اْليَِميِن. َويُْقِحُموَن فِيهَا َما لَْيسَ 

 -أقوال الصحابة والفقهاء 

 تَْحِريَم نَِكاِح نَِساِء أَْهِل اْلِكتَاِب ُجْملَةا. ) ابن عمر (  -

لمجوسية ) جواز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية ووطئها بملك وحرمة نكاح ا -

 ابو حنيفة ومالك والشافعي (

 كراهة وطء المشركة ) الربيع بن خيثم ( -
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حرمة زواج اِْلََمِة اْليَهُوِديَِّة، َوالنَّْصَرانِيَّة وجواز نكاح المجوسية بملك اليمين  -

 وجواز اجبارها على اْلسَلم ِ. ) مالك (

أَْن يَطَأَهَا َحتَّى تَْغتَِسَل َوتَُصلَِّي َوتَِحيَض ِعْنَدهُ  ََل يَِحلُّ لَِرُجٍل اْشتََرى َجاِريَةا ُمْشِرَكةا  -

 (الزهريَحْيَضةا. )

  -اآلثار :

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يَْوَم ُحنَْيٍن بََعَث  -َصلَّى َّللاَّ

ا إلَى أَْوطَاٍس فَلَقَِي َعدُ  ا فَقَاتَلُوهُْم، فَظَهَُروا َعلَْيِهْم َوأََصابُوا لَهُْم َسبَايَا، فََكاَن نَاٌس َجْيشا و ا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ُجوا ِمْن َغَشيَانِِهنَّ ِمْن أَْجِل  -َصلَّى َّللاَّ تََحرَّ

 ُ : }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إَِل َما َملََكْت  أَْزَواِجِهنَّ اْلُمْشِرِكيَن، فَأَْنَزَل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ

عنه المؤلف  .)قال« نَّ [ أَْي فَهُنَّ لَُكْم َحََلٌل إَذا اْنقََضْت ِعدَّتُهُ 8٢أَْيَمانُُكْم{ ]النساء: 

 منقطع رغم وروده في صحيح مسلم(

ةَ لَهُْم فِيِه لَِوْجهَيْ  أَنَّ َسْبَي أَْوطَاٍس َكانُوا  -: أَْقطَُعهَُما -ِن قال المؤلف : فَهََذا ََل ُحجَّ

ِمْلِك َوثَنِيِّيَن ََل ِكتَابِيِّيَن، ََل يَْختَلُِف فِي َذلَِك اْثنَاِن، َوهُْم ََل يَُخالِفُونَنَا أَنَّ َوْطَء اْلَوثَنِيَِّة بِ 

أَنَّ ِعْصَمتَهُنَّ ِمْن  -لَْو َصحَّ إْعََلُمهُْم  - فَإِنََّما فِي هََذا اْلَخبَرِ  -اْليَِميِن ََل يَِحلُّ َحتَّى تُْسلَِم 

ْسََلُم  -أَْزَواِجِهنَّ قَْد اْنقَطََعْت إَذا أَْسلَْمَن  لَِكْن َذَكَرهُ تََعالَى  -َوإِْن َكاَن لَْم يُْذَكْر هَاهُنَا اْْلِ

{ ]البقرة:  [ َوَواِجٌب أَْن يَُضمَّ َكََلُم 880فِي قَْولِِه: }َوَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ

ِ تََعالَى بَْعُضهُ إلَى بَْعٍض.  َّللاَّ

ِد ْبِن َعلِيٍّ قَاَل  - ِ »َعْن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َكتََب َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلَم فََمْن أَ  ْسلََم قُبَِل َوَمْن أَبَى ُضِربَْت َعلَْيِه اْلِجْزيَةُ إلَى َمُجوِس هََجَر يَْعِرُض َعلَْيِهْم اْْلِ

 )ضعيف مرسل ( « َعلَى أَْن ََل تُْؤَكَل لَهُْم َذبِيَحةٌ َوََل تُْنَكَح لَهُْم اْمَرأَةٌ 

 

هَا، َوأَمَ  - : أََمتُك َوأُمُّ تُك َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: اْثنَتَا َعْشَرةَ َمْملُوَكةا أَْكَرهُ َغَشيَانَهُنَّ

َضاَعِة، َوأََمةٌ  تُك ِمْن الرَّ َوأُْختُهَا، َوأََمتُك َوِطئَهَا أَبُوك، َوأََمتُك َوِطئَهَا اْبنُك، َوأََمتُك َعمَّ

َضاَعِة، َوأََمتُك َوقَْد َزنَْت، َوأََمتُك َوِهَي ُمْشِرَكةٌ، َوأََمتُك َوِهَي ُحْبلَى ِمْن  َخالَتُك ِمْن الرَّ

 َغْيِرك. )صحيح( 

ِ عن ا - ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -ْلَحَسَن اْلبَْصِريَّ يَقُوُل: ُكنَّا نَْغُزو َمَع أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فَإَِذا أََصاَب اْلَجاِريَةَ أََحُدهُْم ِمْن اْلفَْيِء فَأََراَد أَْن يُِصيبَهَا أََمَرهَا فََغَسلَْت ثِيَابَهَا،  -َوَسلََّم 

ََلِة، َواْستَْبَرأَهَا بَِحيْ ثُمَّ َعلََّمهَا اْْلِ   َضٍة، ثُمَّ أََصابَهَا.) صحيح(ْسََلَم، َوأََمَرهَا بِالصَّ
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ُ تََعالَى أَْهَل اِْلَْسفِيَذاَر اْنَصَرفُوا فََجاَءهُْم  - ا هََزَم َّللاَّ  -َعْن إْبَراِهيَم ْبِن أَْبَزى قَاَل: لَمَّ

ُ  -يَْعنِي ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  فَأَْجَمُعوا فَقَالُوا: بِأَيِّ َشْيٍء تُْجِري فِي  - َعْنهُ َرِضَي َّللاَّ

اْلَمُجوِس ِمْن اِْلَْحَكاِم فَإِنَّهُْم لَْيُسوا بِأَْهِل ِكتَاٍب، َولَْيُسوا بُِمْشِرِكيَن ِمْن ُمْشِرِكي اْلَعَرِب 

اْلُمْشِرِكيَن، فَقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي  فَتُْجِري فِيِهْم اِْلَْحَكاَم الَّتِي أَْجَرْيت فِي أَْهِل اْلِكتَاِب أَوْ 

 )صحيح(  طَالٍِب: بَْل هُْم أَْهُل ِكتَابٍ 

 عن الحسن : كانت امرأة حذيفة مجوسية . )صحيح( -

 1288]َمْسأَلَة نَِكاح المسلمة َغْير اْلُمْسلِم[م

، َوََل يَِحلُّ  - ا، َوََل  َوََل يَِحلُّ لُِمْسلَِمٍة نَِكاُح َغْيِر ُمْسلٍِم أَْصَلا ا ُمْسلِما لَِكافٍِر أَْن يَْملَِك َعْبدا

.  ُمْسلَِمةا أََمةا أَْصَلا

: }َوَل تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى يُْؤِمنُوا{ ]البقرة: -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

880. ] 

ُ لِْلَكافِِرينَ  : }َولَْن يَْجَعَل َّللاَّ  [ .0٢0َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَل{ ]النساء:  َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ُجْملَةا َعلَى اْلُعُموِم، َوَمنْ  قُّ أَْعَظُم السَّبِيِل َوقَْد قَطََعهَا َّللاَّ ٍد: َوالرِّ  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِة تَْعِريِضُكْم  َخالَفَنَا فِي هََذا بِبَْيِعِهَما إَذا أَْسلََما فِي ِمْلِك اْلَكافِِر، فَنَقُولُ  لَهُْم: أََرأَْيتُْم طُوَل ُمدَّ

، أَفِي اِْلََمةَ َواْلَعْبَد لِْلبَْيِع إَذا أَْسلََما ِعْنَد اْلَكافِِر، َوقَْد تَُكوُن تِْلَك اْلُمدَّةُ َساَعةا، َوتَُكوُن َسنَةا 

: فَإِْن َكانَا فِي ِمْلِكِه، فَلَِم -ٍم ثَالٍِث ِمْلِك اْلَكافِِر هَُما أَْم لَْيَس فِي ِمْلِكِه؟ َوََل َسبِيَل إلَى قِسْ 

َوَما بُْرهَانُُكْم َعلَى هََذا  -َما  -َوقَْد أَبَْحتُُموهُ ُمدَّةا  -تَْمنَُعونَهُ ِمْن اتَِّصاِل ِمْلِكِه َعلَْيِهَما 

 اْلفَْرِق اْلفَاِسِد؟

يَِّة، َوَمْن هَِذِه ِصفَتُهُ فَََل َوإِْن قُْلتُْم: لَْيَسا فِي َذلَِك َوََل فِي ِمْلِك َغْيِرِه؟  قُْلنَا: هَِذِه ِصفَةُ اْلُحرِّ

 يَِحلُّ بَْيُعهُ َوََل إْحَداُث ِمْلٍك َعلَْيِه.

ُ َعْنهُ  -وقال أيضا : فَإِْن قِيَل: قَْد اْشتََرى أَبُو بَْكٍر  ُ َعْنهُ  -بََِلَلا  -َرِضَي َّللاَّ  -َرِضَي َّللاَّ

ْسََلِم قَْبَل نُُزوِل اْْليَِة اْلَمْذُكوَرِة ِمْن َكافٍِر بَْعَد  ِل اْْلِ إْسََلِمِه؟ قُْلنَا: َكاَن َذلَِك بَِمكَّةَ فِي أَوَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َكَما أَْنَكَح  ُ َعْنهَا  -بِْنتَهُ  -َعلَْيِه الصَّ بِيِع  -َرِضَي َّللاَّ ِمْن أَبِي اْلَعاِص ْبِن الرَّ

 ُعْقبَةَ ْبِن أَبِي لَهٍَب قَْبَل نُُزوِل تَْحِريِم َذلَِك. َوِمنْ  -َوهَُو َكافٌِر  -

اِن فِي ِحيِن تََماِم  -َوهَُما فِي ِمْلِك َكافٍِر  -فََصحَّ أَنَّ اْلَعْبَد، َواِْلََمةَ إَذا أَْسلََما  فَإِنَّهَُما ُحرَّ

 إْسََلِمِهَما .

 1281]َمْسأَلَة اْلَولِيَمة فِي النَِّكاح[ م -

َج أَْن يُولَِم بَِما قَلَّ أَْو َكثَُر.قال ابن   حزم : َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ َمْن تََزوَّ
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  -األحاديث واآلثار :

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك:  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َرأَى َعلَى َعْبِد  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف أَثََر ُصْفَرةٍ  ْجُت اْمَرأَةا الرَّ ِ إنِّي تََزوَّ ، فَقَاَل: َما هََذا؟ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعلَى َوْزِن نََواٍة ِمْن َذهٍَب؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ : أَْولِْم َولَْو -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . بَِشاةٍ 

ِ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك فََذكَ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َر نَِكاَح َرُسوِل َّللاَّ َصفِيَّةَ أُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »اْلُمْؤِمنِيَن، قَاَل أَنٌَس:  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ َولِيَمتَهَا التَّْمَر  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َواِْلَقِطَ َوالسَّْمنَ 

ِ »َصفِيَّةَ بِْنِت َشْيبَةَ قَالَْت: َعْن ِ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْولََم َرُسوُل َّللاَّ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح( « . بَْعِض نَِسائِِه بُِمدَّْيِن ِمْن َشِعيرٍ 

 1281]َمْسأَلَة َمْن ُدِعَي إلَى َولِيَمٍة أَْو طََعاٍم[م

إَلَّ ِمْن ُعْذٍر  -َمْن ُدِعَي إلَى َولِيَمٍة أَْو طََعاٍم أَْن يُِجيَب  قال ابن حزم : َوفَْرٌض َعلَى ُكلِّ 

َ لَهُْم، فَإِْن َكاَن  - ا فَْليَْدُع َّللاَّ ا فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَأُْكَل، فَإِْن َكاَن َصائِما فَإِْن َكاَن ُمْفِطرا

، أَْو َكاَن الطََّعاُم َمْغُصوباا، أَْو َكاَن هُنَاَك هُنَالَِك َحِريٌر َمْبُسوط، أَْو َكانَْت الدَّاُر َمْغُصوبَةا 

 َخْمٌر ظَاِهٌر: فَْليَْرِجْع َوََل يَْجلِْس.

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ َ ْبَن ُعَمَر يَقُوُل: " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْبَد َّللاَّ أَِجيبُوا » -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح( « ُدِعيتُْم لَهَا الدَّْعَوةَ إَذا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن نَافٍِع أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُوُل َعْن النَّبِيِّ  - إَذا َدَعا : »-َصلَّى َّللاَّ

ا َكاَن أَْو نَْحَوهُ   )صحيح(« . أََحُدُكْم أََخاهُ فَْليُِجْبهُ ُعْرسا

ا أَنَا َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: إنَّ اْبَن عُ  - ا إلَى طََعاٍم، فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اْلقَْوِم: أَمَّ َمَر ُدِعَي يَْوما

 فَأَْعفِنِي؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: ََل َعافِيَةَ لَك ِمْن هََذا، فَقُْم. )صحيح( 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوسَ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا ُدِعَي أََحُدُكْم : »-لََّم َصلَّى َّللاَّ

ا فَْليَْطَعمْ  ا فَْليَُصلِّ َوإِْن َكاَن ُمْفِطرا  )صحيح(« . فَْليُِجْب، فَإِْن َكاَن َصائِما

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن جابر عن رسول َّللاَّ إَذا ُدِعَي أََحُدُكْم »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

بَْيِر لَْم يَْذُكْر « ْب، فَإِْن َشاَء طَِعَم َوإِْن َشاَء تََركَ إلَى طََعاٍم فَْليُجِ  .؟ )ضعيف( ) َوأَبُو الزُّ

 فِي هََذا أَنَّهُ َسِمَعهُ ِمْن َجابٍِر، َوََل هَُو ِمْن ِرَوايَِة اللَّْيِث َعْنهُ( 

 1281]َمْسأَلَة ََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة نَِكاٌح إَلَّ بأذن وليها[ م 
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ا  -زم : َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة نَِكاٌح قال ابن ح إَلَّ بِإِْذِن َولِيِّهَا اِْلَِب، أَْو  -ثَيِّباا َكانَْت أَْو بِْكرا

، أَْو اِْلَْعَماِم، أَْو بَنِي اِْلَْعَماِم  ْخَوِة، أَْو اْلَجدِّ  َواِْلَْقَرُب فَاِْلَْقَرُب أَْولَى. -َوإِْن بَُعُدوا  -اْْلِ

هَا )أى الزوج ( ، ََل يَُكوُن فِي اْلقَْوِم  َولَْيَس َولَدُ  اْلَمْرأَِة َولِي اا لَهَا ، إَلَّ إْن َكاَن اْبَن َعمِّ

ْذِن -َوَمْعنَى َذلَِك  -أَْقَرُب إلَْيهَا ِمْنهُ  َواِج، فَإِْن أَبَى أَْولِيَاُؤهَا ِمْن اْْلِ : أَْن يَأَْذَن لَهَا فِي الزَّ

ْلطَا َجهَا السُّ  ُن.لَهَا: َزوَّ

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

ْق بَْينَهَُما. ) على وعطاء وأبو حنيفة  - ا لَهَا لَْم يُفَرَّ المرأة تتزوج بغير ولى إْن َكاَن ُكفُؤا

 والزهري (

إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أجازه الولي جاز )الحسن والقاسم بن محمد وأبو  -

 يوسف(

 ن يفرق بينهما . )اِلوزاعي ( إذا كان كفؤا ودخل بها فليس للولي أ -

َجهَا َرُجٌل ُمْسلٌِم  - َجهَا اْمَرأَةٌ َولَِكْن إْن َزوَّ َج اْلَمْرأَةُ نَْفَسهَا، َوََل أَْن تَُزوِّ ََل يَُجوُز أَْن تَُزوِّ

 َجاَز، اْلُمْؤِمنُوَن إْخَوةٌ بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض. )أبو ثور (

ُجهَ  - ا الثَّيُِّب فَتَُولِّي أَْمَرهَا َمْن َشاَءْت ِمْن اْلُمْسلِِميَن اْلبِْكُر فَََل يَُزوِّ ا إَلَّ َولِيُّهَا، َوأَمَّ

ُجهَا، َولَْيَس لِْلَولِيِّ فِي َذلَِك اْعتَِراٌض. )أبو سليمان (  َويَُزوِّ

ْوَداِء، أَْو الَّتِي أَْسلَْمت، أَْو اْلفَقِيَرةُ، أَْو ا - نِيئَةُ، َكالسَّ ا الدَّ ةُ، فَإِْن أَمَّ لنَّبَِطيَّةُ، أَْو اْلُمَوَلَّ

َجهَا اْلَجاُر َوَغْيُرهُ  ْن لَْيَس هَُو لَهَا بَِولِيٍّ  -َزوَّ ا اْلَمْرأَةُ الَّتِي لَهَا  -فَهَُو َجائٌِز  -ِممَّ َوأَمَّ

َق بَْينَهَُما فَإِْن أََجاَز َذلَِك  َجهَا َغْيُر َولِيِّهَا فُرِّ ْلطَاُن: َجاَز، اْلَمْوِضُع، فَإِْن َزوَّ ، أَْو السُّ اْلَولِيُّ

 فَإِْن تَقَاَدَم أَْمُرهَا َولَْم يُْفَسْخ، َوَولََدْت لَهُ اِْلَْوََلَد: لَْم نَْفَسْخ. )مالك(

ْوُج ُكفٌُؤ أََجاَزهُ  - َجْت بَِغْيِر َولِيٍّ فَأََجاَزهُ اْلَولِيُّ َجاَز، فَإِْن أَبَى أَْن يُِجيَز َوالزَّ إْن تََزوَّ

ا إَلَّ َحتَّى يُِجيَزهُ اْلقَاِضي. )أبو يوسف(الْ   قَاِضي، َوََل يَُكوُن َجائِزا

ا. )محمد بن الحسن ( - ا َجِديدا  إْن لَْم يُِجْزهُ اْلَولِيُّ اْستَأْنََف اْلقَاِضي فِيِه َعْقدا

  -األحاديث واآلثار :

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اٍت  -ََل تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ بَِغْيِر َولِيِّهَا فَإِْن نُِكَحْت فَنَِكاُحهَا بَاِطٌل »قَاَل:  فَإِْن  -ثَََلَث َمرَّ

ْلطَاُن َولِيُّ َمْن ََل َولِيَّ لَهُ أََصابَهَا فَلَهَا َمْهُرهَا بَِما أََصاَب ِمْنهَا، فَإِْن اْشتََجُروا فَال « . سُّ

 )صحيح(
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ْهِريُّ الَِّذي َرَواهُ لَِما فِيِه  قَالُوا: فَلَْو َصحَّ هََذا اْلَخبَُر لََدلَّ ِخََلُف َعائَِشةَ الَّتِي َرَوْتهُ، َوالزُّ

 َدلِيَلا َعلَى نَْسِخِه؟

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف : فَإَِذا َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَِسَي آيَةا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 : ، َوَمْن ُسلَْيَماُن، َوَمْن يَْحيَى َحتَّى ََل يَْنَسى؟ َوقَْد قَاَل َعزَّ َوَجلَّ ْهِريُّ اْلقُْرآِن، فََمْن الزُّ

 [ .00٥}َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبُل فَنَِسَي{ ]طه: 

أَنَّهُ أَْخبََرهُ َعْن  -َوهَُو ثِقَةٌ  -ُجَرْيٍج ثِقَةٌ، فَإَِذا َرَوى لَنَا َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ُموَسى  لَِكْن اْبنُ 

ة بِِه، َسَواٌء نََسْوهُ بَْعَد أَْن بَلَُّغوهُ َوَحدَّثُوا بِِه، أَوْ  ْهِريِّ بَِخبٍَر ُمْسنٍَد، فَقَْد قَاَمْت اْلُحجَّ لَْم  الزُّ

 يَْنَسْوهُ.

َلا  -أيضا : َوََل نَْدِري أَْيَن َوَجُدوا: أَنَّ َمْن َخالََف  وقال َما َرَواهُ  -بِاْجتِهَاِدِه ُمْخِطئاا ُمتَأَوِّ

 أَنَّهُ يَْسقُطُ بَِذلَِك َما َرَواهُ .

 

ِِ َعْن النَّبِيِّ   َعنْ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ ََل نَِكاَح »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . إَلَّ بَِولِيٍّ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ اْلبِْكُر يَْستَأِْذنُهَا أَبُوهَا َوالثَّيُِّب أََحقُّ »ِمْن قَْولِِه  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . بِنَْفِسهَا ِمْن َولِيِّهَا

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّ َمْعنَى قَْولِِه  َوبَيَاُن هََذا اْلقَْوِل: -قال المؤلف : َوالثَّيُِّب » -َعلَْيِه الصَّ

أَنَّهُ ََل يَْنفُُذ فِيهَا أَْمُرهُ بَِغْيِر إْذنِهَا، َوََل تَْنِكُح إَلَّ َمْن َشاَءْت، فَإَِذا « أََحقُّ بِنَْفِسهَا ِمْن َولِيِّهَا

ْلطَاُن َعلَى َرْغِم أَْنِف أََراَدْت النَِّكاَح لَْم يَُجْز لَهَا إَلَّ  بِإِْذِن َولِيِِّهَما، فَإِْن أَبَى أَْنَكَحهَُما السُّ

.  اْلَولِيِّ اْْلبِيِّ

ُ َعْنهَا  -أَنَّ أُمَّ َحبِيبَةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  - ِ  -َرِضَي َّللاَّ َجهَا النََّجاِشيُّ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -َزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   َم . )صحيح(َّللاَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن  ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّ َّللاَّ قال المؤلف : َوهََذا ََل ُحجَّ

هَاتُهُْم{ ]اِلحزاب:  ََلةُ  -[ فَهََذا َخاِرٌج ِمْن قَْولِِه ٦أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم   « .أَيَُّما اْمَرأٍَة نََكَحْت بَِغْيِر إْذِن َولِيِّهَا فَنَِكاُحهَا بَاِطلٌ » -َوالسَّ

َج أُمَّ َسلََمةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  - ُ َعْنهَا  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن أَبِي َسلََمةَ هَُو من َزوَّ ِمْن  -َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  . )ضعيف( ) فيه ابن عمر ابن ابي سلمة وهو -َصلَّى َّللاَّ

 مجهول (
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ا  - ا قََضى َزْيٌد ِمْنهَا َوطَرا ا نََزلَْت فِي َزْينََب بِْنِت َجْحٍش }فَلَمَّ عن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: لَمَّ

ْجنَاَكهَا{ ]اِلحزاب:  ُ  -[ قَاَل: فََكانَْت تَْفَخُر َعلَى نَِساِء النَّبِيِّ ٢٣َزوَّ  َعلَْيِه َوآلِِه َصلَّى َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن فَْوِق َسْبِع َسَمَواٍت. -َوَسلََّم  َجنِي َّللاَّ َجُكنَّ أَْهلُوُكنَّ َوَزوَّ  تَقُوُل: َزوَّ

َجهُنَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَهََذا إْسنَاٌد َصِحيٌح ُمبَيٌِّن أَنَّ َجِميَع نَِسائِِه  إنََّما َزوَّ

ُ تََعالَى َعْنهَا  -يَاُؤهُنَّ َحاَش َزْينََب أَْولِ  َجهَا ِمْنهُ  -َرِضَي َّللاَّ َ تََعالَى َزوَّ َعلَْيِه  -فَإِنَّ َّللاَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ  .-الصَّ

ُ َعْنهَا  -َوَصحَّ بِهََذا َمْعنَى قَْوِل أُمِّ َحبِيبَةَ  َجهَا أَْي تَوَ  -َرِضَي َّللاَّ لَّى أَنَّ النََّجاِشيَّ َزوَّ

أَْمَرهَا َوَما تَْحتَاُج إلَْيِه َوَكاَن اْلَعْقُد بَِحْضَرتِِه، قَْد َكاَن هُنَالَِك أَْقَرُب النَّاِس إلَْيهَا ُعْثَماُن 

ْبُن َعفَّاَن ْبِن أَبِي اْلَعاِص ْبِن أَُميَّةَ، َوَعْمٌرو، َوَخالٌِد، اْبنَا َسْعِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن أَُميَّةَ، 

ُجهَا النََّجاِشيُّ فََكْيَف يُ  َوهَُؤََلِء ُحُضوٌر َراُضوَن  -بَِمْعنَى يَتََولَّى َعْقَد نَِكاِحهَا  -َزوِّ

 َمْسُروُروَن آِذنُوَن فِي َذلَِك بِيَقِيٍن ََل َشكَّ فِيِه؟ .

ُ َعْنهَا  -نَِكاِح أَبِي طَْلَحةَ أُمَّ ُسلَْيٍم  َ- ْسََلِم فَقَْط، أَ  -َرِضَي َّللاَّ ْنَكَحهَا إيَّاهُ أَنَُس ْبُن َعلَى اْْلِ

 َمالٍِك، َوهَُو َصِغيٌر ُدوَن َعْشِر ِسنِيَن.

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَهََذا ُكلُّهُ َمْنُسوٌخ بِإِْبطَالِِه  -قال المؤلف : ،  -َعلَْيِه الصَّ النَِّكاَح بَِغْيِر َولِيٍّ

، فََردَّ َوَسائُِر اِْلََحاِديِث الَّتِي فِيهَا أَنَّ نَِساءا أُْنكِ  ََلةُ  -ْحَن بَِغْيِر إْذِن أَْهلِِهنَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  ا  -نَِكاَحهُنَّ َوَجَعَل إلَْيِهنَّ إَجاَزةَ َذلَِك إْن ِشْئَن  -َوالسَّ فَُكلُّهَا أَْخبَاٌر ََل تَِصحُّ إمَّ

ا ِمْن ِرَوايَِة َعلِيِّ ْبِن ُغَراٍب  ةُ قَْولِنَا.فَ  -َوهَُو َضِعيٌف  -ُمْرَسلَةٌ، َوإِمَّ  ظَهََر ِصحَّ

 

ْحَمِن َوِهَي بِْكٌر َوهَُو ُمَسافٌِر  -عن عائشة أَنَّهَا َكانَْت أَْنَكَحْت بِْنَت أَِخيهَا  - َعْبِد الرَّ

اِم قَِريُب اِْلَْوبَِة  َشةُ َذلَِك بَِغْيِر أَْمِرِه، فَلَْم يُْمِضِه، بَْل أَْنَكَر َذلَِك إْذ بَلََغهُ، فَلَْم تََر َعائِ  -بِالشَّ

َجْتهَا ِمْنهُ  بَْيِر  -ُمْبِطَلا لَِذلَِك النَِّكاِح، بَْل قَالَْت لِلَِّذي َزوَّ : اْجَعْل -َوهَُو اْلُمْنِذُر ْبُن الزُّ

ْحَمِن.)صحيح(  أَْمَرهَا إلَْيِه، فَفََعَل، فَأَْنفََذهُ َعْبُد الرَّ

ْت َرُجَلا ِمْن بَنِي أَِخيهَا َجاِريَةا ِمْن بَنِي أَِخيهَا، َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا أَْنَكحَ  -

ا، ثُمَّ تََكلََّمْت َحتَّى إَذا لَْم يَْبَق إَلَّ النَِّكاُح أََمَرْت َرُجَلا فَأَْنَكَح، ثُمَّ  فََضَربَْت بَْينَهُْم ِسْترا

 قَالَْت: لَْيَس إلَى النَِّساِء النَِّكاُح.)صحيح( 

ِل إلَى َما نَبَّهَْت َعلَْيِه ِمْن أَنَّ فَصَ  -قال المؤلف : حَّ يَقِيناا بِهََذا ُرُجوُعهَا َعْن اْلَعَمِل اِْلَوَّ

 نَِكاَح النَِّساِء ََل يَُجوُز.

ْحَمِن ْبِن َمْعبٍَد أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َردَّ نَِكاَح اْمَرأٍَة نََكَحْت بَِغْيِر إْذِن  - َعْن َعْبِد الرَّ

 ا.)صحيح(َولِيِّهَ 



 

11 
 

ُِ أَنَّ الطَِّريَق َجَمَع َرْكباا، فََجَعلَْت اْمَرأَةٌ ثَيٌِّب أَْمَرهَا إلَى َرُجٍل  - عن ِعْكِرَمةَ ْبَن َخالٍِد

، فَبَلََغ َذلَِك ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، فََجلََد النَّاِكَح َواْلُمْنكِ  َح ِمْن اْلقَْوِم َغْيِر َولِيٍّ فَأَْنَكَحهَا َرُجَلا

 دَّ نَِكاَحهَا.)صحيح(َورَ 

، ََل تُْنِكُح اْلَمْرأَةُ  - َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: لَْيَس لِلنَِّساِء ِمْن اْلَعْقِد َشْيٌء، ََل نَِكاَح إَلَّ بَِولِيٍّ

انِيَةَ تُْنِكُح نَْفَسهَا.)صحيح(  نَْفَسهَا، فَإِنَّ الزَّ

تِي يَنْ  -  ِكْحَن أَْنفَُسهُنَّ بَِغْيِر اِْلَْولِيَاِء.)صحيح(َعْن اْبَن َعبَّاٍس قَاَل: اْلبََغايَا الَلَّ

 َعْن نَافٍِع قَاَل: َولَّى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب اْبنَتَهُ َحْفَصةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َمالَهُ َوبَنَاتَهُ َونَِكاَحهُنَّ  -

ُ َعْنهَا  -فََكانَْت َحْفَصةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن  َج اْمَرأَةا أََمَرْت أََخاهَا إَذا أَرَ  -َرِضَي َّللاَّ اَدْت أَْن تَُزوِّ

ُج. )صحيح( ِ فَيَُزوِّ  َعْبَد َّللاَّ

هَا، فَجَ  - َجْتهَا إيَّاهُ أُمُّ َج َرُجٌل اْمَرأَةا ِمنَّا يُقَاُل لَهَا: بَْحِريَّةُ، َزوَّ اَء اْلقَْعقَاَع، قَاَل: إنَّهُ تََزوَّ

 إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، فَأََجاَزهُ. )صحيح(أَبُوهَا فَأَْنَكَر َذلَِك، فَاْختََصَما 

-  ِ هَا َزْينََب بِْنَت َرُسوِل َّللاَّ بِيِع، َوأُمَّ ُ  -أَنَّ أَُماَمةَ بِْنَت أَبِي اْلَعاِص ْبِن أَبِي الرَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ  َرِضيَ  -َخطَبَهَا ُمَعاِويَةُ بَْعَد قَْتِل َعلِيٍّ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ،  -َّللاَّ َوَكانَْت تَْحَت َعلِيٍّ

فََدَعْت بِاْلُمِغيَرِة ْبِن نَْوفَِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب فََجَعلَْت أَْمَرهَا إلَْيِه فَأَْنَكَحهَا 

ةُ: َدْعهُ َوإِيَّاهَا. نَْفَسهُ، فََغِضَب َمْرَواُن، َوَكتََب َذلَِك إلَى ُمَعاِويَةَ، فََكتََب إلَْيِه ُمَعاِويَ 

 )صحيح(

ِغيَرةَ[ م   1281]َمْسأَلَة إْنَكاُح اأْلَِب اْبنَتَهُ الصَّ

ِغيَرةَ اْلبِْكَر  َج اْبنَتَهُ الصَّ بَِغْيِر إْذنِهَا، َوََل  -َما لَْم تَْبلُْغ  -قال ابن حزم: َولِْْلَِب أَْن يَُزوِّ

باا ِمْن َزْوٍج َماَت َعْنهَا أَْو طَلَّقَهَا لَْم يَُجْز لِْْلَِب َوََل لَِغْيِرِه ِخيَاَر لَهَا إَذا بَلََغْت فَإِْن َكانَْت ثَيِّ 

َجهَا َحتَّى تَْبلَُغ، َوََل إْذَن لَهَُما قَْبَل أَْن تَْبلَُغ.  أَْن يَُزوِّ

َجهَا إَلَّ بِإِْذنِهَا، فَإِْن َوقََع فَهَُو َوإَِذا بَلََغْت اْلبِْكُر َوالثَّيُِّب لَْم يَُجْز لِْْلَِب َوََل لَِغْيِرِه أَْن  يَُزوِّ

ا.  َمْفُسوٌخ أَبَدا

ا الثَّيُِّب فَتَْنِكُح َمْن َشاَءْت، َوإِْن َكِرهَ اِْلَُب.  فَأَمَّ

ا اْلبِْكُر فَََل يَُجوُز لَهَا نَِكاٌح إَلَّ بِاْجتَِماِع إْذنِهَا َوإِْذِن أَبِيهَا.  َوأَمَّ

ِغيَرةُ  ا الصَّ الَّتِي ََل أََب لَهَا فَلَْيَس ِِلََحٍد أَْن يُْنِكَحهَا ََل ِمْن َضُروَرٍة َوََل ِمْن َغْيِر َوأَمَّ

 َضُروَرٍة َحتَّى تَْبلَُغ، َوََل ِِلََحٍد أَْن يُْنِكَح َمْجنُونَةا َحتَّى تُفِيَق َوتَأَْذَن، إَلَّ اِْلََب فِي الَّتِي لَمْ 

 تَْبلُْغ َوِهَي َمْجنُونَةٌ فَقَْط.
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ِغيَرةَ اْلبِْكَر إْنَكاُح أَبِي بَْكٍر  ةُ فِي إَجاَزِة إْنَكاِح اِْلَِب اْبنَتَهُ الصَّ  -وقال أيضا : اْلُحجَّ

ُ َعْنهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعْنهَا  -ِمْن َعائَِشةَ  -َصلَّى َّللاَّ َوِهَي  -َرِضَي َّللاَّ

ْسنَاِد فِيِه، فََمْن ادََّعى أَنَّهُ بِْنُت ِستِّ ِسنِيَن، وَ  هََذا أَْمٌر َمْشهُوٌر َغنِيٌّ َعْن إيَراِد اْْلِ

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  : }لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  ُخُصوٌص لَْم يُْلتَفَْت لِقَْولِِه، لِقَْوِل َّللاَّ

َ َواْليَْوَم  ََلةُ  -[ فَُكلُّ َما فََعلَهُ 80اْلِخَر{ ]اِلحزاب: لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم   فَلَنَا أَْن نَتَأَسَّى بِِه فِيِه، إَلَّ أَْن يَأْتَِي نَصٌّ بِأَنَّهُ لَهُ ُخُصوٌص. -َوالسَّ

ِغيَرةَ اْلَمْوطُوَءةَ بَِحَراٍم بِالثَّ  ا إْلَحاُق الشَّافِِعيِّ الصَّ يِِّب، فََخطَأٌ ظَاِهٌر، وقال أيضا : َوأَمَّ

ظَهََر ِِلَنَّنَا نَْسأَلُهُْم إْن بَلََغْت فََزنَْت: أَبِْكٌر ِهَي فِي اْلَحدِّ أَْم ثَيٌِّب؟ فَِمْن قَْولِِهْم: إنَّهَا بِْكٌر، فَ 

 فََساُد قَْولِِهْم، َوَصحَّ أَنَّهَا فِي ُحْكِم اْلبِْكِر.

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

ِغيَرةَ إَلَّ َحتَّى تَْبلَُغ َوتَأَْذَن. )ابن شبرمة( ََل يَُجوزُ   -  إْنَكاُح اِْلَِب اْبنَتَهُ الصَّ

ِغيَرةَ َواْلَكبِيَرةَ الثَّيَِّب، َواْلبِْكَر  - َجائٌِز  -َوإِْن َكِرهَتَا  -إْنَكاُح اِْلَِب اْبنَتَهُ الصَّ

ن البكر والثيب ذات ة بيَعلَْيِهَما.)الحسن وابراهيم النخعي وروى عنه أيضا التفرق

 العيال (

َويَْنفُُذ إْنَكاُحهُ لَهَا  -بَلََغْت أَْو لَْم تَْبلُْغ، َعنََسْت أَْو لَْم تَْعنِْس  -اْلبِْكُر َََل يَْستَأِْمُرهَا أَبُوهَا   -

بَقِيَْت َمَعهُ َسنَةا َوَشِهَدْت َوإِْن َكِرهَْت، َوَكَذلَِك إْن َدَخَل بِهَا َزْوُجهَا إَلَّ أَنَّهُ لَْم يَطَأْهَا، فَإِْن 

 َوإِْن َكاَن َزْوُجهَا لَْم يَطَأْهَا. -اْلَمَشاِهَد لَْم تَُجْز لِْْلَِب أَْن يُْنِكَحهَا بَْعَد َذلَِك إَلَّ بِإِْذنِهَا 

ا الثَّيُِّب فَََل يَُجوُز إْنَكاُح اِْلَِب َوََل َغْيِرِه َعلَْيهَا إَلَّ بِإِْذنِهَا.  َوأَمَّ

ْج اْلبِْكَر َوََل َغْيَرهَا إَلَّ بِإِْذنِهَا َكَسائِِر وَ   اْلَجدُّ بِِخََلِف اِْلَِب فِيَما َذَكْرنَا، ََل يَُزوِّ

ِغيَرِة الَّتِي ََل أََب لَهَا فَأََجاَز إْنَكاَح اِْلَِخ  اِْلَْولِيَاِء.) مالك() َواْختَلََف قَْولُهُ فِي اْلبِْكِر الصَّ

ا لَهَا فِي ِرَوايَِة اْبِن َوْهٍب، َوَمْن َمنََعهُ ِرَوايَةُ اْبِن اْلقَاِسِم.(لَهَا إَذا َكاَن نَظَ   را

ِغيَرةَ َما لَْم تَْبلُْغ  - ا َكانَْت أَْو ثَيِّباا  -يُْنِكُح اِْلَُب الصَّ فَإَِذا بَلََغْت نََكَحْت َمْن َشاَءْت  -بِْكرا

ا َكانَْت  -يَاِء، َوََل يَُجوُز إْنَكاُحهُ لَهَا إَلَّ بِإِْذنِهَا َوََل إْذَن لِْْلَِب فِي َذلَِك َكَسائِِر اِْلَْولِ  بِْكرا

 أَْو ثَيِّباا، َواْلَجدُّ َكاِْلَِب فِي ُكلِّ َذلَِك. ) أبو حنيفة (

ِغيَرةَ َوََل إْذَن لَهَا إذَ  - ُج اِْلَُب َواْلَجدُّ لِْْلَِب إْن َكاَن اِْلَُب قَْد َماَت: اْلبِْكَر الصَّ ا يَُزوِّ

ِغيَرةَ أََحٌد َحتَّى تَْبلَُغ، َسَواٌء بِإِْكرَ  ُج الثَّيَِّب الصَّ اٍه بَلََغْت، َوَكَذلَِك اْلبِْكُر اْلَكبِيَرةُ. َوََل يَُزوِّ

ُجهَا اِْلَُب َوََل  ا الثَّيُِّب اْلَكبِيَرةُ فَََل يَُزوِّ ا، بَِحَراٍم أَْو َحََلٍل.َوأَمَّ َذهَبَْت ُعْذَرتُهَا أَْو بِِرضا

ا. ) الشافعي (  اْلَجدُّ َوََل َغْيُرهَُما إَلَّ بِإِْذنِهَا، َولَهَا أَْن تَْنِكَح َمْن َشاَءْت إَذا َكانَْت بَالِغا

  -األحاديث واآلثار : -
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس " أَنَّ النَّبِيَّ  - ِمْن  الثَّيُِّب أََحقُّ بِنَْفِسهَا»قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(« . ) َولِيِّهَا َواْلبِْكُر يَْستَأِْذنُهَا أَبُوهَا فِي نَْفِسهَا َوإِْذنُهَا ُصَماتُهَا

-  :ِ َج اْبنَتَهُ َوِهَي بِْكٌر ِمْن َغْيِر أَْمِرهَا، فَأَتَْت النَّبِيَّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ أَنَّ َرُجَلا َزوَّ

ُ َعلَْيِه وَ  - َق بَْينَهَُما -آلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ  .)صحيح(« فَفَرَّ

ا أَتَْت النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ومثله عن ابن عمر  - ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َجاِريَةا بِْكرا َصلَّى َّللاَّ

َجنِي  -َوآلِِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َصلَّ  -فََردَّ النَّبِيُّ  -َوِهَي َكاِرهَةٌ  -فَقَالَْت: إنَّ أَبِي َزوَّ ى َّللاَّ

 .)صحيح( « نَِكاَحهَا -َوَسلََّم 

ََل تُْنَكُح اِْلَيُِّم َحتَّى تُْستَأَْمَر، َوََل تُْنَكُح اْلبِْكُر َحتَّى تُْستَأَْذَن، قَالُوا: »عن أبي هريرة :  -

ِ فََكْيَف إْذنُهَا؟ قَاَل: أَْن تَْسُكتَ   )صحيح(« . يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِعْكِرَمةَ: أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َكاَن إَذا أََراَد أَْن يُْنِكَح إْحَدى بَنَاتِِه قََعَد إلَى ِخْدِرهَا َعْن  -

 فَأَْخبََرهَا أَنَّ فََُلناا يَْخطُبُهَا. )صحيح(

. )صحيح( -  َعْن نَافٍِع قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر يَْستَأِْمُر بَنَاتِِه فِي نَِكاِحِهنَّ

ِغير[ م ]مَ  -  1281ْسأَلَة أنكاح اأْلَب أبنه الصَّ

ا، - ِغيِر الذََّكِر َحتَّى يَْبلَُغ فَإِْن فََعَل فَهَُو َمْفُسوٌخ أَبَدا  َوََل يَُجوُز لِْْلَِب َوََل لَِغْيِرِه إْنَكاُح الصَّ

ِغيَرِة. -َوأََجاَزهُ قَْوٌم  ةَ لَهُْم إَلَّ قِيَاُسهُ َعلَى الصَّ  ََل ُحجَّ

: َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، َولَْو َكاَن اْلقِيَاُس َحق اا لََكاَن قَْد َعاَرَض هََذا اْلقِيَاَس قِيَاٌس قَاَل عَ  لِيٌّ

ي آَخُر ِمْثلُهُ، َوهَُو أَنَّهُْم قَْد أَْجَمُعوا َعلَى أَنَّ الذََّكَر إَذا بَلََغ ََل َمْدَخَل ِِلَبِيِه َوََل لَِغْيِرِه فِ 

ا بِإِْنَكاٍح، إْنَكاِحِه أَصْ  ا بِإِْذٍن، َوإِمَّ ، َوأَنَّهُ فِي َذلَِك بِِخََلِف اِْلُْنثَى الَّتِي لَهُ فِيهَا َمْدَخٌل: إمَّ َلا

ا بُِمَراَعاِة اْلُكْفِء   فََكَذلَِك يَِجُب أَْن يَُكوَن ُحْكُمهَُما ُمْختَلِفَْيِن قَْبَل اْلبُلُوِغ. -َوإِمَّ

  -: أقوال الفقهاء -

ِغيَرْيِن أَبََواهَُما فَهَُما بِاْلِخيَاِر إَذا َكبََرا، َوََل يَتََواَرثَاِن إْن َماتَا قَْبَل إَذا أَ  - ْنَكَح الصَّ

 (طاوسَذلَِك.)

بِيَّْيِن أَبََواهَُما فََماتَا قَْبَل أَْن يُْدِرَكا فَََل ِميَراَث بَْينَهَُما، قَاَل َمْعَمٌر: َسَواٌء  - إَذا أَْنَكَح الصَّ

 (قتادةَوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ . ) -أَْنَكَحهَُما أَبََواهَُما أَْو َغْيُرهَُما 

 1282َمْسأَلَة إَذا أَْسلََمْت اْلبِْكُر َولَْم يُْسلِْم أَبُوَها أَْو َكاَن َمْجنُونًا[ م -

ْو َكاَن َمْجنُوناا فَِهَي فِي ُحْكِم الَّتِي َوإَِذا أَْسلََمْت اْلبِْكُر َولَْم يُْسلِْم أَبُوهَا، أَ  -قال ابن حزم :

َ تََعالَى قَطََع اْلِوََليَةَ بَْيَن اْلُكفَّاِر َواْلُمْؤِمنِيَن قَاَل تََعالَى: }يَا أَيُّهَ  ا الَِّذيَن ََل أََب لَهَا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِهْم{ ]الممتحنة:  ا َغِضَب َّللاَّ  [ .0٢آَمنُوا َل تَتََولَّْوا قَْوما
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 [ .٣0َوقَاَل تََعالَى: }َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض{ ]التوبة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَصحَّ فِي اْلَمْجنُوِن قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ « ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثَََلثَةٍ » -َصلَّى َّللاَّ

 « .َحتَّى يُفِيقَ اْلَمْجنُوِن »فََذَكَر ِمْنهُْم 

َوقَْد َصحَّ أَنَّهُ َغْيُر ُمَخاطٍَب بِاْستِْئَماِرهَا َوََل بِإِْنَكاِحهَا، َوإِنََّما َخاطََب َعزَّ َوَجلَّ أُولِي 

ْلطَاِن.  اِْلَْلبَاِب، فَلَهَا أَْن تَْنِكَح َمْن َشاَءْت بِإِْذِن َغْيِرِه ِمْن أَْولِيَائِهَا أَْو السُّ

تِي أَْسلََم أَبُوهَا َولَْم تُْسلِْم ِهَي، فَإِْن أَْسلََم أَْو أَْسلََمْت أَْو َعقََل: َرَجَعْت إلَى ُحْكِم َوَكَذلَِك الَّ 

 َذاِت اِْلَِب لُِدُخولِِه فِي اِْلَْمِر بِإِْنَكاِحهَا َواْستِْئَذانِهَا.

ِغيَرةُ  ا َكانَْت أَْو ثَيِّباا  -َواِْلََمةُ الصَّ أٌَب فَََل يَُجوُز لَِسيِِّدهَا إْنَكاُحهَا، ِِلَنَّهُ لَْم  لَْيَس لَهَا -بِْكرا

ا إْنَكاُحهَا إَلَّ بِإِْذِن َسيِِّدهَا، ِِلَنَّ  هُ يَأِْت َذلَِك إَلَّ فِي اِْلَِب فَقَْط، َولَْيَس ِِلَبِيهَا َوإِْن َكاَن ُحر ا

قَْد قَاَل تََعالَى: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس بَِذلَِك َكاِسٌب َعلَى َسيِِّدهَا، إْذ ِهَي َماٌل ِمْن َمالِِه، وَ 

 [ .0٦٢إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

ِ عَ  يِِّد إْنَكاُح أََمتِِه الَّتِي لَْم تَْبلُْغ قَْوُل َّللاَّ زَّ َواْلبُْرهَاُن َعلَى َما قُْلنَا ِمْن أَنَّهُ َل يَُجوُز لِلسَّ

: }َوأَْنِكُحوا اِلَيَاَمى ِمْنُكْم وَ  الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم{ ]النور: َوَجلَّ [ ٢8الصَّ

الِِحيَن، َوُكلُّ ُمْسلٍِم فَهَُو ِمْن  ِغيُر ََل يُوَصُف بَِصََلٍح فِي ِدينِِه َوََل يَْدُخُل فِي الصَّ َوالصَّ

 ِ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ ُمَحمَّ الِِحيَن بِقَْوِل: ََل إلَه إَلَّ َّللاَّ ُ  -الصَّ  .- َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 1281]َمْسأَلَة إْذن اْلَوِصّي فِي النَِّكاح[ م  -

، ََل لَِرُجٍل، َوََل َِلْمَرأٍَة: َصِغيَرْيِن  قال ابن حزم : َوََل إْذَن لِْلَوِصيِّ فِي إْنَكاٍح أَْصَلا

َجاِل َوالنَِّساءِ  ِغيَرْيِن ِمْن الرِّ قَْد َذَكْرنَا أَنَّ الذََّكَر ِمْنهَُما ََل  َكانَا، أَْو َكبِيَرْيِن، ِِلَنَّ الصَّ

 يَُجوُز أَْن يُْنِكَحهُ أٌَب َوََل َغْيُرهُ َوأَنَّ اِْلُْنثَى ِمْنهَُما ََل يَُجوُز أَْن يُْنِكَحهَا إَلَّ اِْلَُب َوْحَدهُ،

ا اْلَكبِيَراِن فَََل يَْخلَُواِن ِمْن أَْن يَُكونَا َمْجنُونَْيِن أَْو َعاقِ   لَْيِن.َوأَمَّ

 فَإِْن َكانَا َمْجنُونَْيِن فَقَْد بَيَّنَّا أَنَّهُ ََل يُْنِكُحهَا أََحٌد، ََل أٌَب َوََل َغْيُرهُ.

ا اْلَعاقََِلِن اْلبَالَِغاِن فَََل يَُجوُز أَْن يَُكوَن َعلَْيِهَما َوِصيٌّ َعلَى َما بَيَّنَّا فِي " ِكتَاِب  َوأَمَّ

 اْلَحْجِر " .

 -بة والفقهاء :أقوال الصحا -

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم . -  بمثل قول المؤلف يقول: أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

  -األحاديث واآلثار :
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-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبِي لَبِيبَةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا لَهُ النَِّكا» -َصلَّى َّللاَّ َح َمْن َمنََع يَتِيما

ْثُم بَْينَهَُما ْحَمِن ْبِن أَبِي لَبِيبَةَ « فََزنَى فَاْْلِ )ضعيف( )مرسل ِمْن ِرَوايَِة يَْحيَى ْبِن َعْبِد الرَّ

 َوهَُو َضِعيٌف(

ِغيَرةُ أَْو اْلبَالُِغ[ م َج اْبنَتُهُ اْلبِْكُر الصَّ  1211]َمْسأَلَة أَْوَصى إَذا َماَت أَْن تَُزوَّ

ِغيَرةُ أَْو اْلبَالُِغ فَِهَي قال ابن حزم : َوَمْن أَ  َج اْبنَتُهُ اْلبِْكُر الصَّ ْوَصى إَذا َماَت أَْن تَُزوَّ

 َوِصيَّةٌ فَاِسَدةٌ ََل يَُجوُز إْنفَاُذهَا.

ِغيَرةَ إَذا َماَت أَبُوهَا َصاَرْت يَتِيَمةا َوقَْد َجاَء النَّصُّ بِأَْن ََل تُْنَكَح -بُْرهَاُن َذلَِك  : أَنَّ الصَّ

َجهَا فِي َحيَاتِِه بَِغْيِر إْذنِهَا فَ الْ  ا اْلَكبِيَرةُ فَلَْيَس ِِلَبِيهَا أَْن يَُزوِّ َكْيَف يَتِيَمةُ َحتَّى تُْستَأَْذَن، َوأَمَّ

 بَْعَد َمْوتِِه.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َملُهُ إَلَّ ِمْن إَذا َماَت أََحُدُكْم اْنقَطََع عَ » -َصلَّى َّللاَّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  -َولَْيَس ِمْن تِْلَك الثَََّلِث « ثَََلثٍ  َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 َوأَْصَحابِِهْم.

 1211]َمْسأَلَة النَِّكاح بلفظ اْلِهبَة َوَغْيرَها[م -

ْمَكاِن.قال ابن حزم : َوََل يَُجوُز النَِّكاُح إَلَّ بِاْسِم ا َواِج أَْو النَِّكاِح، أَْو التَّْملِيِك، أَْو اْْلِ  لزَّ

ْلفَاِظ َوََل يَُجوُز بِلَْفِظ اْلِهبَِة، َوبِلَْفٍظ َغْيِرهَا لَِما َذَكْرنَا، أَْو بِلَْفِظ اِْلَْعَجِميَِّة يَُعبَُّر بِِه َعْن اِْلَ 

 َويُْحِسنُهَا. الَّتِي َذَكْرنَا لَِمْن يَتََكلَُّم بِتِْلَك اللَُّغةِ 

ِ تََعالَى: }فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء{ ]النساء: -بُْرهَاُن َذلَِك   [ .٢: قَْوُل َّللاَّ

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم{ ]النور:  [ ٢8وقَْوله تََعالَى: }َوأَْنِكُحوا اِلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

. 

ْجنَاَكهَا{ ]اِلحزاب: َوقَاَل َعزَّ  ا َزوَّ ا قََضى َزْيٌد ِمْنهَا َوطَرا : }فَلَمَّ  [ .٢٣َوَجلَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َواْمَرأَةا ُمْؤِمنَةا إِْن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنَّبِيِّ إِْن أََراَد النَّبِ  يُّ وقال أيضا : ِِلَنَّ َّللاَّ

[ فََصحَّ أَنَّ النَِّكاَح بِلَْفِظ " ٥1اْلُمْؤِمنِيَن{ ]اِلحزاب:  أَْن يَْستَْنِكَحهَا َخالَِصةا لََك ِمْن ُدونِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلِهبَِة " بَاِطٌل لَِغْيِر النَّبِيِّ   َصلَّى َّللاَّ

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

 بمثل قول المؤلف يقول الشافعي وأبو سليمان .  -

 مالك( ينعقد النكاح بلفظ الهبة )أبو حنيفة و -

  -األحاديث واآلثار :
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ُ َعلَْيِه  -أَنَّ اْمَرأَةا َعَرَضْت نَْفَسهَا َعلَى النَّبِيِّ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ  - َصلَّى َّللاَّ

ِ « -َوَسلََّم  ُجَل الَِّذي َخَطبَهَا، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ  -فََذَكَر اْلَحِديَث َوالرَّ َعلَْيِه  َصلَّى َّللاَّ

 «َوقَْد أَْنَكْحنَاَكهَا بَِما َمَعَك ِمْن اْلقُْرآنِ » -َوَسلََّم 

 « .قَْد َملَّْكتَُكهَا بَِما َمَعَك ِمْن اْلقُْرآنِ »وفي رواية 

ْجتَُكهَا فََعلِّْمهَا ِمْن اْلقُْرآنِ »وفي رواية   كلها روايات صحيحة (« ) فَقَْد َزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َعنْ  - أَنَّهُ َكاَن إَذا تََكلََّم بِاْلَكلَِمِة » -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« أََعاَدهَا ثَََلثاا َحتَّى تُْفهََم َعْنهُ 

 1218]َمْسَأَلة ََل يَتِمُّ النَِّكاُح إَلَّ بِإِْشهَاِد َعْدَليِْن َفَصاِعًدا َأْو بِإِْعََلٍن َعامٍّ[ م

، فَإِْن اْستَْكتََم قال اب ا، أَْو بِإِْعََلٍن َعامٍّ ن حزم : َوََل يَتِمُّ النَِّكاُح إَلَّ بِإِْشهَاِد َعْدلَْيِن فََصاِعدا

 الشَّاِهَداِن لَْم يَُضرَّ َذلَِك َشْيئاا.

ْعََلُن: فَِْلَنَّ ُكلَّ َمْن َصَدَق فِي َخبٍَر فَهَُو فِي َذلَِك اْلخَ  ا اْْلِ بَِر َعْدٌل وقال أيضا : أَمَّ

، فَإَِذا أُْعلَِن النَِّكاُح، فَاْلُمْعلِنَاِن لَهُ بِِه بََِل َشكٍّ َصاِدقَاِن َعْدََلِن فِيِه  َصاِدٌق بََِل َشكٍّ

ُجَل َواْلَمْرأَةَ إَذا  ، ِِلَنَّ الرَّ ُجُل َواْلَمْرأَتَاِن فِيِهَما َشاِهَدا َعْدٍل بََِل َشكٍّ ا، َوَكَذلَِك الرَّ فََصاِعدا

 بَِر َعْنهَُما َغلََب التَّْذِكيُر.أُخْ 

 ِ ا اِْلَْربَُع النِّْسَوِة فَلِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ َشهَاَدةُ اْلَمْرأَِة بِنِْصِف » -َصلَّى َّللاَّ

ُجلِ   َوقَْد َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب الشَّهَاَداِت ".« َشهَاَدِة الرَّ

  -أقوال الفقهاء :

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن؛  - جواَز النَِّكاَح الَِّذي يُْستَْكتَُم فِيِه الشَّاِهَداِن.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 َوأَْصَحابُهُْم(

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أٍَة نََكَحْت بَِغْيِر أَيَُّما اْمرَ » -َصلَّى َّللاَّ

إْذِن َولِيِّهَا َوَشاِهَدْي َعْدٍل فَنَِكاُحهَا بَاِطٌل، َوإِْن َدَخَل بِهَا فَلَهَا اْلَمْهُر، َوإِْن اْشتََجُروا 

ْلطَاُن َولِيُّ َمْن ََل َولِيَّ لَهُ   )صحيح( « . فَالسُّ

 1211]َمْسأَلَة النَِّكاح بَِغْيِر ِذْكر َصَداق[ 

النَِّكاُح َجائٌِز بَِغْيِر ِذْكِر َصَداٍق، لَِكْن بِأَْن يَْسُكَت ُجْملَةا فَإِْن اْشتََرطَ فِيِه أَْن قال بن حزم:وَ 

ا.  ََل َصَداَق َعلَْيِه فَهَُو نَِكاٌح َمْفُسوٌخ أَبَدا
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: }َل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن طَلَّْقتُُم النِّسَ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ وهُنَّ أَْو : قَْوُل َّللاَّ اَء َما لَْم تََمسُّ

 [ 8٢٦تَْفِرُضوا لَهُنَّ فَِريَضةا{ ]البقرة: 

 ِ ا لَْو اْشتََرطَ فِيِه أَْن ََل َصَداَق فَهَُو َمْفُسوٌخ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -وقال أيضا : َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ » -َّللاَّ َوهََذا َشْرطٌ لَْيَس «  َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطلٌ ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو بَاِطٌل.  فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 02٢٢ ]َمْسأَلَة إَذا طَلَبَْت اْلُمْنَكَحةُ الَّتِي لَْم يُْفَرْض لََها َصَداٌق[ م

هَا َصَداٌق قُِضَي لَهَا بِِه، فَإِْن قال ابن حزم : فَإَِذا طَلَبَْت اْلُمْنَكَحةُ الَّتِي لَْم يُْفَرْض لَ 

تََراَضْت ِهَي َوَزْوُجهَا بَِشْيٍء يَُجوُز تََملُُّكهُ، فَهَُو َصَداٌق، ََل َصَداَق لَهَا َغْيُرهُ، فَإِْن 

 أََحبَّ هَُو أَْو ِهَي، أَْو َكِرهَْت ِهَي أَْو هَُو. -اُْختُلَِف قُِضَي لَهَا بَِصَداِق ِمْثلِهَا 

ُ َعزَّ َوَجلَّ لَهَا  وقال أيضا ا اْلقََضاُء َعلَْيِه َوَعلَْيهَا بَِمْهِر ِمْثلِهَا، فَإِنَّهُ قَْد أَْوَجَب َّللاَّ : َوأَمَّ

َداَق، َوََل بُدَّ ِمْن أَْن يُْقَضى لَهَا بِِه إَذا طَلَبَْتهُ ، َوََل يَُجوُز أَْن يَْلَزَم َما طَلَبَْتهُ ِهَي، إْذ  الصَّ

ْنهُ َما لَْيَس فِي ُوْسِعِه، َوَكَذلَِك ََل يَُجوُز أَْن تُْلَزَم ِهَي َما أَْعطَاهَا، إْذ قَْد قَْد تَْطلُُب مِ 

ا ..  يُْعِطيهَا فَْلسا

 1211]َمْسأَلَة التَّْزِويج بِأَقَّل ِمْن َمْهر اْلِمْثل[ م

ِغيَرةَ بِأَقَلَّ ِمْن مَ   َج اْبنَتَهُ الصَّ ْهِر ِمْثلِهَا، َوََل يَْلَزُمهَا ُحْكُم أَبِيهَا َوََل يَُجوُز لِْْلَِب أَْن يَُزوِّ

.  فِي َذلَِك َوتَْبلُُغ إلَى َمْهِر ِمْثلِهَا َوََل بُدَّ

: }َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةا{ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ : أَنَّهُ َحقٌّ لَهَا بِقَْوِل َّللاَّ

ِ َعزَّ [ فَإِْذ هَُو َحقٌّ لَ ٢]النساء:  هَا، َوِمْن ُجْملَِة َمالِهَا، فَََل ُحْكَم ِِلَبِيهَا فِي َمالِهَا، لِقَْوِل َّللاَّ

: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام:   [ .0٦٢َوَجلَّ

ا لَِذلَِك فِي َمالِِه َوََل يَُجوُز أَْن يُْقَضى بِتََماِم َمْهِر ِمْثلِهَا َعلَى أَبِيهَا إَلَّ أَْن يَْضَمنَهُ  ُمْختَارا

... 

ِد ْبِن اْلَحَسِن  ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ  -َوقَْولُنَا فِي َذلَِك هَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

 َوأََجاَز َذلَِك َعلَْيهَا: أَبُو َحنِيفَةَ، َوُزفَُر، َوَمالٌِك َواللَّْيُث.

 1211اْلَعْبد أَْو اأْلََمة بَِغْيِر إْذن السَّيِّد[ م]َمْسأَلَة نَِكاح 

ِر قال ابن حزم : َوََل يَِحلُّ لِْلَعْبِد َوََل لِْْلََمِة أَْن يَْنِكَحا إَلَّ بِإِْذِن َسيِِّدِهَما، فَأَيُّهَُما نََكَح بَِغيْ 

ا بِالنَّْهِي اْلَواِرِد فِي َذلَِك فََعلَْيِه َحدُّ  نَا، َوهَُو َزاٍن، َوِهَي َزانِيَةٌ، َوََل  إْذِن َسيِِّدِه َعالِما الزِّ

 يُْلَحُق اْلَولَُد فِي َذلَِك.

 أقوال الصحابة والفقهاء : 
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اِد ْبِن أَبِي  - نكاح العبد بغر إذن سيده باطل ) عمر وابن عمر و اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

 والشافعي واِلوزاعي(   ُسلَْيَمانَ 

يُِّد َجاَز بَِغْيِر تَْجِديِد َعْقٍد. نَِكاَح اْلَعبْ  - ِد بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدِه لَْيَس ِزناى، بَْل إْن أََجاَزهُ السَّ

 )مالك وأبو حنيفة (

إذا تزوج بغير إذن سيده فاِلمر إلى السيد إن شاء فرق أو جمع ) الشعبي والنخعي  -

) 

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ ِ   عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَيَُّما َعْبٍد نََكَح » -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدِه فَهَُو َعاِهرٌ 

قِيِق َداِخلُوَن  نَاُث ِمْن الرَّ ُكوُر َواْْلِ قال المؤلف : َواْسُم " اْلَعْبِد " َواقٌِع َعلَى اْلِجْنِس، فَالذُّ

 تَْحَت هََذا اَِلْسِم.

ُ تََعالَى بِهَا َوَخاطَبَنَا بِهَا  ََلةُ  -وقال أيضا : َونََكَح فِي اللَُّغِة الَّتِي َخاطَبَنَا َّللاَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  وَن " يَقَُع َعلَى اْلَعْقِد َويَقَُع َعلَى اْلَوْطِء " فَََل يَُجوُز تَْخِصيُص أََحِد اْلَمْعنَيَْيِن دُ  -َوالسَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فََصحَّ أَنَّهُ  -اْْلَخِر  َج َونََكَح  -َعلَْيِه الصَّ  إنََّما َجَعلَهُ َزانِياا إَذا تََزوَّ

 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: إَذا نََكَح اْلَعْبُد بَِغْيِر إْذِن َمَوالِيِه فَنَِكاُحهُ َحَراٌم. )صحيح( -

ُعَمَر َكاَن يََرى إْنَكاَح اْلَعْبِد بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدِه ِزناى، َويََرى َعلَْيِه اْلَحدَّ، َعْن نَافٍِع: أَنَّ اْبَن  -

 َوَعلَى الَّتِي نََكَح إَذا أََصابَهَا إَذا َعلَِمْت أَنَّهُ َعْبٌد، َويَُعاقَُب الَِّذيَن أَْنَكُحوهَا. )صحيح(

َق بَْينَهَُما، َوأَْبطََل َصَداقَهُ، َعْن نَافٍِع: أَنَّ اْبَن ُعَمَر أََخَذ َعْبدا  - ا لَهُ نََكَح بَِغْيِر إْذنِِه فَفَرَّ

ا.  َوَضَربَهُ َحد ا

َق بَْينَهُمَ  - َج اْلَعْبُد بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدِه ُجلَِد اْلَحدَّ، َوفُرِّ ا، َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا تََزوَّ

ُجوهُ. )صحيح(َوُردَّ اْلَمْهُر إلَى َمْوََل  هُوُد الَِّذيَن َزوَّ َر الشُّ  هُ َوُعزِّ

يِِّد، َوإَِذا نََكَح  - َج اْلَعْبُد بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدِه فَالطَََّلُق بِيَِد السَّ َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: إَذا تََزوَّ

ِ ْبُن ُعمَ  هُوَ  -بِإِْذِن َسيِِّدِه فَالطَََّلُق بِيَِد اْلَعْبِد. )ضعيف( ) اْلُعَمِريُّ   -َر ْبِن َحْفٍص َعْبُد َّللاَّ

اُج هَالِك( -َواْبُن أَبِي لَْيلَى َسيُِّئ اْلِحْفِظ َضِعيٌف ،  َوهَُو َضِعيفٌ   َواْلَحجَّ

 

 1211]َمْسأَلَة نَِكاح اْلَمْرأَة أمتها أَْو عبدها[ م
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فَإِْن أََراَدْت إْنَكاَح أََمتِهَا أَْو َعْبِدهَا َوََل تَُكوُن اْلَمْرأَةُ َولِي اا فِي النَِّكاِح،   قال ابن حزم :

َجاِل إلَْيهَا ِمْن َعَصبَتِهَا أَْن يَأَْذَن لَهَا فِي النَِّكاِح، فَإِْن لَْم يَُكْن لَهَا  أََمَرْت أَْقَرَب الرِّ

ْلطَاُن يَأَْذُن لَهَا فِي النَِّكاِح.  َعاِصٌب فَالسُّ

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم : قَْوُل َّللاَّ : }َوأَْنِكُحوا اِلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ َعزَّ َوَجلَّ

 [ .٢8َوإَِمائُِكْم{ ]النور: 

َماِء هُْم اْلَمأُْموُروَن بِإِْنَكاِح اِْلَيَاَمى، ِِلَ  نَّ فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ اْلَمأُْموِريَن بِإِْنَكاِح اْلَعبِيِد َواْْلِ

َجاُل فِي إْنَكاِح اِْلَيَاَمى اْلِخطَاَب َواحِ  ٌد، َونَصَّ اْْليَِة يُوِجُب أَنَّ اْلَمأُْموِريَن بَِذلَِك الرِّ

َماِء..... لَِكْن ََل بُدَّ ِمْن إْذنِهَا فِي َذلَِك َوإَِلَّ فَََل يَُجوُز .  َواْلَعبِيِد َواْْلِ

 1212]َمْسأَلَة إْجبَار اْلَعْبد أَْو اأْلََمة َعلَى النَِّكاح[ م -

يِِّد إْجبَاُر أََمتِِه أَْو َعْبِدِه َعلَى النَِّكاِح، ََل ِمْن أَْجنَبِيٍّ َوََل ِمْن  قال ابن حزم : َوََل يَِحلُّ لِلسَّ

ا. -أَْجنَبِيٍَّة، َوََل أََحِدِهَما ِمْن اْْلَخِر   فَإِْن فََعَل فَلَْيَس نَِكاحا

ِ َعزَّ َوَجلَّ -بُْرهَاُن َذلَِك   [ .0٦٢: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: : قَْوُل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ََل تُْنَكُح اْلبِْكُر َحتَّى »الَِّذي قَْد َذَكْرنَاهُ بِإِْسنَاِدِه  -َصلَّى َّللاَّ

 «تُْستَأَْذَن َوََل تُْنَكُح الثَّيُِّب َحتَّى تُْستَأَْمرَ 

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

 سليمان . يقال بمثل قول المؤلف الشافعي وأب -

َج أََمتَهُ بَِغْيِر إْذنِهَا  - يُِّد َعْبَدهُ إَلَّ بِإِْذنِِه، َولَهُ أَْن يَُزوِّ ْج السَّ )أبو حنيفة في أحد  -ََل يَُزوِّ

 قوليه َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ (

 يزوجهما بغير إذنهما ) الثوري (  -

ُد ْبُن  - ا ) أبو حنيفة و أَبُو يُوُسَف َوُمَحمَّ َج أََمتَهُ ِمْن َعْبِدِه َوإِْن َكِرهَا َجِميعا لَهُ أَْن يَُزوِّ

 اْلَحَسِن (

ُجُل أََمتَهُ َوَعْبَدهُ َعلَى النَِّكاِح، َوََل يُْنِكْح أََمتَهُ إَلَّ بَِمْهرٍ  - يَْدفَُعهُ إلَْيهَا فَيَْستَِحلُّ بِِه  يُْكِرهُ الرَّ

ْج أََمتَهُ اْلفَاِرهَةَ ِمْن َعْبِدِه اِْلَْسَوِد ََل َمْنظََر لَهُ إَلَّ أَْن يَُكوَن َعلَى َوْجِه  فَْرَجهَا، َوََل يَُزوِّ

 ِ ََلِح يُِريُد بِِه ِعفَّةَ اْلُغََلِم، ِمْثُل أَْن يَُكوَن َوِكيلَهُ، فَإ َرِر النَّظَِر َوالصَّ ْن َكاَن َعلَى َوْجِه الضَّ

 بِاْلَجاِريَِة لَْم يَُجْز. )مالك(

  -اآلثار :
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َق  - ِ يَقُوُل فِي اِْلََمِة َواْلَعْبِد: لَِسيِِّدِهَما أَْن يَْجَمَع بَْينَهَُما َويُفَرِّ عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 بَْينَهَُما.)صحيح( 

ُ َعْنهُ َرضِ  -قال المؤلف : َمْعنَى قَْولِِه  َق فَقَْوٌل  -َي َّللاَّ لَِسيِِّدِهَما أَْن يَْجَمَع بَْينَهَُما َويُفَرِّ

َق بَْينَهَُما بِأَْن يَْنتَِزَعهَا ِمْنهُ كَ  َما َصِحيٌح لَهُ أَْن يَْجَمَع بَْينَهَُما بِأَْن يَهَبَهَا لَهُ َولَهُ أَْن يُفَرِّ

 يَْنتَِزُع َسائَِر َمالِِه َوَكْسبِِه.

 1211لَة إْذن اْلَمْرأَة فِي النَِّكاح[ م ]َمْسأَ 

َوُكلُّ ثَيٍِّب فَإِْذنُهَا فِي نَِكاِحهَا ََل يَُكوُن إَلَّ بَِكََلِمهَا بَِما يُْعَرُف بِِه   قال ابن حزم :

أَِذنَْت  ِرَضاهَا، َوُكلُّ بِْكٍر فَََل يَُكوُن إْذنُهَا فِي نَِكاِحهَا إَلَّ بُِسُكوتِهَا، فَإِْن َسَكتَْت فَقَدْ 

َضا أَْو بِاْلَمْنِع أَْو َغْيِر َذلَِك، فَََل يَْنَعقُِد بِهََذا نَِكاٌح عَ   لَْيهَا.َولَِزَمهَا النَِّكاُح، فَإِْن تََكلََّمْت بِالرِّ

  -أقوال الفقهاء :

 اْلَعانَِس اْلبِْكَر ََل يَُكوُن إْذنُهَا إَلَّ بِاْلَكََلِم. )مالك( -

 

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبُي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ََل تُْنَكُح اِْلَيُِّم َحتَّى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَكْيَف إْذنُهَا؟ قَاَل: أَْن  تُْستَأَْمَر َوََل تُْنَكُح اْلبِْكُر َحتَّى تُْستَأَْذَن قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 حيح()ص« . تَْسُكتَ 

َحابَةُ فَإِنَّهُْم َكَما أَْوَرْدنَا فِي اْلَخبَِر اْلَمْذُكوِر آنِفاا لَْم يَْعِرفُوا َما إْذُن  ا الصَّ قال المؤلف : َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلبِْكِر َحتَّى َسأَلُوا َرُسوَل َّللاَّ َعْنهُ، َوإَِلَّ فََكاَن ُسَؤالُهُْم ِعْنَد  -َصلَّى َّللاَّ

ِ هَ  ، َوَحاَش لَهُْم ِمْن َذلَِك، فَتَنَبَّهَ هَُؤََلِء لَِما لَْم يَتَنَبَّْه لَهُ أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ  -ُؤََلِء فُُضوَلا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ، َوهََذا َكَما تََرْوَن.-َعلَْيِه السَََّلُم  -َوََل نَبَّهَ َعْنهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َداُق َوال  1211نََّفَقُة َواْلكِْسَوُة َمْقِضيٌّ بِهَا لِْلَمْرَأةِ َعَلى َزْوِجهَا[ م]َمْسَأَلة الصَّ

َداُق، َوالنَّفَقَةُ، َواْلِكْسَوةُ َمْقِضيٌّ بِهَا لِْلَمْرأَِة َعلَى َزْوِجهَا اْلَمْملُوِك  قال ابن حزم : َوالصَّ

َداُق لِْْلََمِة إَلَّ أَنَّ َكَما يُْقَضى بِهَا َعلَى اْلُحرِّ َوََل فَْرَق َسَواٌء َكانَْت حُ  ةا أَْو أََمةا َوالصَّ رَّ

يِِّد أَْن يَْنتَِزَعهُ َكَسائِِر َمالِهَا.  لِلسَّ

: }َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةا{ ]النساء: -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ  [ .٢: قَْوُل َّللاَّ

{ ]النساء: وقَْوله تََعالَى فِي اِْلَيَاَمى: }فَاْنكِ   [ .8٥ُحوهُنَّ بِإِْذِن أَْهلِِهنَّ َوآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ
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ا ِمْن َعْبٍد، َوأَْوَجَب بِنَصِّ َكََلِمِه  ا، لَْم يَُخصَّ ُحر ا الَِّذي  -فََخاطََب تََعالَى اِْلَْزَواَج ُعُموما

َداِق لِْْلََمِة ََل لِغَ  -ََل يَُعاِرُضهُ إَلَّ َمْخُذوٌل   ْيِرهَا....إيتَاَء الصَّ

َداِق أَْو بَْعِضِه، َوَعْن النَّفَقَِة، َواْلِكْسَوِة أَْو بَْعِضهَا،  فَإِْن َعَجَز اْلَعْبُد أَْو اْلُحرُّ َعْن الصَّ

تِِه، َوالنَّفَقَةُ َواْلِكْسَوةُ َساقِطَةٌ َعْنهُ، َويُْؤَخُذ ُكلٌّ ِمْن َخَراِج  َداُق َدْيٌن َعلَْيِه فِي ِذمَّ فَالصَّ

 ْبِد َوِمْن َسائِِر َكْسبِِه.اْلعَ 

  -أقوال الفقهاء :

َداِق َوفِي  - َج اْلَعْبُد بِإِْذِن َمْوََلهُ فَاْلَمْهُر َعلَْيِه فَإِْن َدَخَل بِهَا َوَجَب بَْيُعهُ فِي الصَّ إَذا تََزوَّ

يُِّد فََذلَِك لَهُ، َوإِْن أَْسلََمهُ لِْلَمْرأَةِ  ا َواْنفََسَخ  النَّفَقَِة، فَإِْن فََداهُ السَّ َوَجبَْت َرقَبَتُهُ لِْلَمْرأَِة ِمْلكا

ُخوِل َوََل  النَِّكاُح ، فَلَْو أَْنَكَح َعْبَدهُ أََمتَهُ فَََل يَْحتَاُج فِي َذلَِك إلَى َصَداٍق أَْصَلا ََل قَْبَل الدُّ

 بَْعَدهُ . ) أبو حنيفة ( 

ِة اْلَعْبِد َويُْؤَخُذ ِمْن مَ  - الِِه إْن ُوِهَب لَهُ َوََل يُْؤَخُذ ِمْن َخَراِجِه، فَإِْن لَْم يُوَجْد اْلَمْهُر فِي ِذمَّ

تِِه إَذا أُْعتَِق. )مالك(  لَهُ َماٌل ُوِهَب لَهُ، فَهَُو َدْيٌن فِي ِذمَّ

ْوِج إَذا أُْعتَِق .)اِلوزاعي( - ِة الزَّ  اْلَمْهُر فِي ِذمَّ

يُِّد َضاِمٌن لِنَفَقَِة اْلَمْرأَِة إْن لَ  - ْم يَُكْن لِْلَعْبِد َماٌل، فَإِْن َكاَن لِْلَعْبِد فَْضُل َماٍل أُِخَذْت نَفَقَةُ السَّ

َق بَْينَهَُما. )الليث(  اْمَرأَتِِه ِمْنهُ، فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ فَْضُل َماٍل َعْن َخَراِجِه فُرِّ

ِة اْلَعْبِد َوالنَّفَقَةُ َعلَْيِه إْن َكاَن  - َداُق فِي ِذمَّ  َمأُْذوناا لَهُ فِي التَِّجاَرِة. ) الشافعي(الصَّ

  -اآلثار :

ُجُل أََمتَهُ َعْبَدهُ بَِغْيِر َمْهٍر. )صحيح( - َج الرَّ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ََل بَأَْس أَْن يَُزوِّ

لِّ أََحٍد َحتَّى إَذا قال المؤلف : ِِلَنَّ اْبَن َعبَّاٍس إنََّما َعنَى بَِغْيِر ِذْكِر َمْهٍر، َوهََذا َجائٌِز لِكُ 

ُ تََعالَى بَِذلَِك.  طَلَبَْتهُ أَْو َطلَبَهُ َوَرثَتُهَا قُِضَي لَهَا أَْو لَهُْم َكَما أََمَر َّللاَّ

 1211]َمْسأَلَة كون اْلُمْسلِم وليا للكافرة والكافر وليا للمسلمة[ م

َوََل اْلُمْسلُِم َولِي اا لِْلَكافَِرِة، اِْلَُب َوَغْيُرهُ  قال ابن حزم : َوََل يَُكوُن اْلَكافُِر َولِي اا لِْلُمْسلَِمِة،

 َسَواٌء، َواْلَكافُِر َولِيٌّ لِْلَكافَِرِة الَّتِي ِهَي َولِيَّتُهُ يُْنِكُحهَا ِمْن اْلُمْسلِِم َواْلَكافِِر.

: }َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَا-بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ ُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض{ : قَْوُل َّللاَّ

 [٣0]التوبة: 

َوهَُو قَْوُل َمْن َحفِْظنَا قَْولَهُ، إَلَّ اْبَن َوْهٍب َصاِحَب َمالٍِك قَاَل: إنَّ اْلُمْسلَِم يَُكوُن َولِي اا 

 َِلْبنَتِِه اْلَكافَِرِة فِي إْنَكاِحهَا ِمْن اْلُمْسلِِم أَْو ِمْن اْلَكافِِر...
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 1218ْل لولي اْلَمْرأَة أَْن ينكحها ِمْن نَْفسه[ م]َمْسأَلَة هَ 

ا َولَْم يَُكْن  قال ابن حزم : َوَجائٌِز لَِولِيِّ اْلَمْرأَِة أَْن يُْنِكَحهَا ِمْن نَْفِسِه إَذا َرِضيَْت بِِه َزْوجا

 ةَ.َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوأَبِي َحنِيفَ  -أََحٌد أَْقَرَب إلَْيهَا ِمْنهُ، َوإَِلَّ فَََل 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن إلَى أَْن ََل يُْنِكَحهَا هَُو ِمْن نَْفِسِه.  َوَذهََب الشَّافِِعيُّ

ا قَْولُهُْم: إنَّ النَِّكاَح يَْحتَاُج إلَى نَاِكٍح َوُمْنِكٍح   فَنََعْم. -وقال أيضا: أَمَّ

ا قَْولُهُْم: إنَّهُ ََل يَُجوُز أَْن يَُكوَن النَّاِكُح هَُو اْلُمْنِكَح   فَفِي هََذا نَاَزْعنَاهُْم، بَْل َجائٌِز  -َوأَمَّ

 أَْن يَُكوَن النَّاِكُح هَُو اْلُمْنِكَح، فََدْعَوى َكَدْعَوى.

  -األحاديث واآلثار :

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َجهَا  -َصلَّى َّللاَّ أَْعتََق َصفِيَّةَ َوتََزوَّ

 « .َوَجَعَل ِعْتقَهَا َصَداقَهَا َوأَْولََم َعلَْيهَا بَِحْيسٍ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ ةُ َعلَ  -َصلَّى َّللاَّ َج َمْوََلتَهُ ِمْن نَْفِسِه َوهَُو اْلُحجَّ ى َمْن َزوَّ

 ِسَواهُ.

ِه ُعْرَوةَ ْبِن َمْسُعوٍد فَأَْرَسَل إلَى  - : أَنَّ اْلُمِغيَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ َخطََب بِْنَت َعمِّ ْعبِيِّ َعْن الشَّ

ْجنِيهَا؟ فَقَاَل: َما ُكْنت ِِلَْفَعَل، أَْنَت أَِميُر اْلبَلَِد، َواْبُن  ِ ْبِن أَبِي َعقِيٍل فَقَاَل: َزوِّ َعْبِد َّللاَّ

َجهَا ِمْنهُ. ) صحيح(عَ  هَا؟ فَأَْرَسَل اْلُمِغيَرةُ إلَى ُعْثَماَن ْبِن أَبِي اْلَعاِص فََزوَّ  مِّ

انِيَة[ م  1211]َمْسأَلَة نَِكاح الزَّ

ا، ََل َزانِياا َوََل َعفِيفاا َحتَّى تَتُوَب، فَإَِذا تَابَْت َحلَّ لَهَا انِيَِة أَْن تَْنِكَح أََحدا  َوََل يَِحلُّ لِلزَّ

َواُج ِمْن َعفِيٍف ِحينَئٍِذ.  الزَّ

َج ُمْسلَِمةا ََل َزانِيَةا َوََل َعفِيفَةا َحتَّى يَتُوَب، فَإَِذا تَاَب  انِي اْلُمْسلِِم أَْن يَتََزوَّ َحلَّ َوََل يَِحلُّ لِلزَّ

 لَهُ نَِكاُح اْلَعفِيفَِة اْلُمْسلَِمِة ِحينَئٍِذ.

انِي اْلُمْسلِِم أَْن يَْنِكحَ  ا َذَكْرنَا فَهَُو  َولِلزَّ ِكتَابِيَّةا َعفِيفَةا َوإِْن لَْم يَتُْب، فَإِْن َوقََع َشْيٌء ِممَّ

ا، فَإِْن نََكَح َعفِيٌف َعفِيفَةا ثُمَّ َزنَى أََحُدهَُما أَْو ِكََلهَُما لَْم يُْفَسْخ النَِّكاُح بَِذلَِك.  َمْفُسوٌخ أَبَدا

ةُ لِقَْولِنَا هُوَ  انِي َل يَْنِكُح إَِل َزانِيَةا أَْو  وقال أيضا : َواْلُحجَّ : }الزَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ قَْوُل َّللاَّ

َم َذلَِك َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن{ ]النور:  انِيَةُ َل يَْنِكُحهَا إَِل َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ [ ٢ُمْشِرَكةا َوالزَّ

..... 

ُج.َوقَاَل آَخُروَن: َمْعنَى يَْنِكُح هَهُنَا: يَطَأُ، لَْيَس مَ   ْعنَاهُ: يَتََزوَّ
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ٍد َوهَِذِه َدْعَوى أُْخَرى بََِل بُْرهَاٍن، َوتَْخِصيٌص لِْْليَِة بِالظَّنِّ اْلَكاِذِب، َولَْو  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ْوِج َوْطُء َزْوَجتِِه إَذا َزنَْت َوهََذا ََل يَقُولُونَهُ. َم َعلَى الزَّ  َكاَن َما قَالُوهُ لَُحرِّ

نَا وقال أيضا : َوقَ  ِ  -َوهَُو ُمْحَصٌن  -ْد أَقَرَّ َماِعٌز بِالزِّ ُ َعلَْيِه  -فََسأََل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َعْنهُ أَبِْكٌر أَْم ثَيٌِّب؟ فَقِيَل لَهُ: بَْل ثَيٌِّب، فَأََمَر بَِرْجِمِه َولَْم يَْفَسْخ نَِكاَحهُ. -َوَسلََّم 

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،  يحرم نكاح - الزاني والزانية ما لم يتوبا ) إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

، َواْبِن قَُسْيٍط،  ْهِريِّ َوِصلَةَ ْبِن أَْشيََم َوَعطَاٍء، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، َوَمْكُحوٍل، َوالزُّ

 َوقَتَاَدةَ( 

ما يخالف ذلك ، ر َ وأورد عنهما المؤلف إباحة نكاحهما ) أَبِو بَْكٍر، َوُعَمر وابن عم -

 .َواْبِن َعبَّاسٍ 

 -األحاديث و اآلثار:

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ انِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ََل يَْنِكُح الزَّ

 « .اْلَمْجلُوُد إَلَّ ِمْثلَهُ 

ِ ْبِن َعْمِرو - ِ »ْبِن اْلَعاِص  َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْستَأَْذنَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َرُجٌل ِمْن اْلُمهَاِجِريَن فِي اْمَرأٍَة يُقَاُل لَهَا: أُمُّ َمْهُزوٍل أَْو َذَكَر لَهُ أَْمَرهَا، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ انِيَةُ َل  -َصلَّى َّللاَّ انِي ََل يَْنِكُح إَلَّ َزانِيَةا أَْو ُمْشِرَكةا، فَأُْنِزلَْت }َوالزَّ الزَّ

 [ « .٢يَْنِكُحهَا إَِل َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك{ ]النور: 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْهُر َومَ »قَاَل فِي َحِديٍث:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . اْلبَِغيِّ َخبِيثٌ 

ا، إنََّما اْلَمْهُر فِي  نَا َمْهرا قال المؤلف : ََل يَُسمَّى فِي الدَّيَّانَِة، َوََل فِي اللَُّغِة أُْجَرةُ الزِّ

 ِ َم َرُسوُل َّللاَّ َواِج، فَإَِذا َحرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الزَّ َم  -َصلَّى َّللاَّ  َزَواَجهَا .َمْهَرهَا فَقَْد َحرَّ

ِ، إنَّ تَْحتِي اْمَرأَةا َجِميلَةا ََل تَُردُّ يََد »َعْن اْبِن َعبَّاٍس  - أَنَّ َرُجَلا قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 )صحيح(« . ََلِمٍس؟ قَاَل طَلِّْقهَا، قَاَل: إنِّي ََل أَْصبُِر َعْنهَا؟ قَاَل: فَأَْمِسْكهَا

ِ  أَنَّ »َعْن بَْصَرةَ ْبِن أَْكثََم  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْمَرأَةا َزنَْت؛ فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا لَِزْوِجهَا ا ِمْن بَْصَرةَ، َوقَْد قَاَل بَْعُضهُْم: « َولََدهَا َعْبدا )ضعيف() َوََل نَْعلَُم لَِسِعيٍد َسَماعا

 نَْضَرةَ.(

يُق فِي اْلَمْسِجِد إْذ َجاَء َرُجٌل فَََلَث َعلَْيِه لَْوثاا  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: بَْينََما أَبُو بَْكرٍ  - دِّ الصِّ

فَقَاَل أَبُو بَْكٍر لُِعَمَر: قُْم فَاْنظُْر فِي َشأْنِِه، فَإِنَّ لَهُ َشأْناا. فَقَاَم إلَْيِه  -َوهَُو َدِهٌش  -ِمْن َكََلٍم 
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نَتِِه؟ فََضَرَب ُعَمُر فِي َصْدَرهُ، َوقَاَل لَهُ: ُعَمُر، فَقَاَل لَهُ: إنَّ َضْيفاا َضافَنِي فََزنَى بِابْ 

َج أََحَدهَُما  ُ، أَََل َستَْرت َعلَى اْبنَتِك، فَأََمَر بِِهَما أَبُو بَْكٍر فَُضِربَا اْلَحدَّ، ثُمَّ َزوَّ قَبََّحك َّللاَّ

.)صحيح( بَا َحْوَلا  اْْلَخَر، ثُمَّ أََمَر بِِهَما أَْن يَُغرَّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ اِْلَْظهََر أَنَّهُ َكاَن بَْعَد تَْوبَتِِهَما.قال المؤلف : هَذَ   ا ََل ُحجَّ

 

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَنَّ َرُجَلا أَتَى إلَْيِه فَقَاَل: إنَّ لِي اْبنَةَ َعمٍّ أَْهَواهَا، َوقَْد ُكْنت  -

: إْن َكاَن َشيْ  فَََل، َوإِْن َكاَن َشْيئاا  -يَْعنِي اْلِجَماَع  -ئاا بَاِطناا نِْلت ِمْنهَا؟ فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

ا   فَََل بَأَْس.)صحيح( -يَْعنِي اْلقُْبلَةَ  -ظَاِهرا

َق بَْينَهَُما. )صحيح( - َج َغْيَر َمْحُدوَدٍة؟ فَفَرَّ  أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بَِمْحُدوٍد تََزوَّ

ُق َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَ عن  - ، فَيُفَرَّ الٍِب قَاَل فِي اْلبِْكِر إَذا َزنَى قَْبَل أَْن يَْدُخَل بِأَْهلِِه: َجْلُد اْلَحدِّ

َق بَْينَهَُما َوََل َصَداَق  َداِق، فَإِْن َزنَْت ِهَي ُجلَِدْت َوفُرِّ بَْينَهُ َوبَْيَن أَْهلِِه، َولَهَا نِْصُف الصَّ

 لَهَا. )صحيح(

ُج اْلَمْرأَةَ بَْعَد أَْن َزنَى بِهَا قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: ََل يََزاََلِن َعْن اْبِن َمْسُعوٍد  - فِي الَِّذي يَتََزوَّ

 َزانِيَْيِن. )صحيح(

ُجِل يَْزنِي بِاْلَمْرأَِة ثُمَّ  - ِ ْبِن ُعَمَر َعْن الرَّ اْلَحَكُم ْبُن أَبَاَن أَنَّهُ َسأََل َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاَّ

قَاَل َسالٌِم: ُسئَِل َعْن َذلَِك اْبُن َمْسُعوٍد فَقَاَل: }َوهَُو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن يَْنِكُحهَا؟ فَ 

 ِعبَاِدِه{ )صحيح(

 قال المؤلف: اْلقَْوََلِن ِمْنهُ ُمتَّفِقَاِن، ِِلَنَّهُ إنََّما أَبَاَح نَِكاَحهَا بَْعَد التَّْوبَِة.

ُ َعْنهَا  -نِيَن قَالَْت َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤمِ  - يَْعنِي:  -: ََل يََزاََلِن َزانِيَْيِن َما اْصطََحبَا -َرِضَي َّللاَّ

ُج اْمَرأَةا َزنَى بِهَا. )صحيح( ومثله عن البراء بن عازب وهو صحيح . ُجَل يَتََزوَّ  الرَّ

ِ قَاَل: إَذا تَابَا َوأَْصلََحا فَََل بَأَْس  - ُجَل يَْزنِي بِاْلَمْرأَِة ثُمَّ  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ يَْعنِي الرَّ

 يُِريُد نَِكاَحهَا. )صحيح( ومثله عن ابن عمر وهو صحيح .

َق بَْينَهَا َوبَْيَن َزْوِجهَا َولَْيَس  - ِ، قَاَل: اْلبِْكُر إَذا َزنَْت ُجلَِدْت َوفُرِّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 لَهَا َشْيٌء )صحيح(

 هَُرْيَرةَ قَاَل: ََل يَْنِكُح اْلَمْجلُوُد إَلَّ َمْجلُوَدةا. )صحيح( َعْن أَبِي  -

ُج  - ْسََلِم يَتََزوَّ ا أََصاَب فَاِحَشةا فِي اْْلِ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: لَقَْد هََمْمت أَْن ََل أََدَع أََحدا

ْرُك أَْعَظُم ِمْن َذلَِك، فَقَْد يُْقبَُل ِمْنهُ ُمْحَصنَةا، فَقَاَل لَهُ أُبَي  ْبُن َكْعٍب: يَا أَِميَر اْلُمْؤمِ  نِيَن: الشِّ

 إَذا تَاَب. )صحيح(
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َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا َرأَى أََحُدُكْم اْمَرأَتَهُ َعلَى فَاِحَشٍة أَْو أُمَّ َولَِدِه فَََل  -

 يَْقَربَنَّهَا.)صحيح(

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن.قال المؤلف : َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، َوطَاُوٍس، وَ  ، َوَحمَّ  النََّخِعيِّ

 1211]َمْسأَلَة ِخْطبَة اْلَمْرأَة اْلُمْعتَدَّة[ م

َجهَا  ةا ِمْن طَََلٍق أَْو َوفَاٍة، فَإِْن تََزوَّ قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَْخطَُب اْمَرأَةا ُمْعتَدَّ

ِة فُِسَخ أَبَ  ا قَْبَل تََماِم اْلِعدَّ تُهُ َمَعهَا أَْو لَْم تَطُْل  -دا َوََل  -َدَخَل بِهَا أَْو لَْم يَْدُخْل، طَالَْت َمدَّ

 تََواُرَث بَْينَهَُما، َوََل نَفَقَةَ لَهَا َعلَْيِه، َوََل َصَداَق َوََل َمْهَر لَهَا.

ْجِم وَ  نَا ِمْن الرَّ ا فََعلَْيِه َحدُّ الزِّ ا، َوََل فَإِْن َكاَن أََحُدهَُما َعالِما اْلَجْلِد، َوَكَذلَِك إْن َعلَِما َجِميعا

ا.  يُْلَحُق اْلَولَُد بِِه إْن َكاَن َعالِما

، فَََل َحدَّ َعلَى اْلَجاِهِل، فَإِْن  َوإِْن َكانَا َجاِهلَْيِن فَََل َشْيَء َعلَْيِهَما، فَإِْن َكاَن أََحُدهَُما َجاِهَلا

َجهَا إْن  َكاَن هَُو اْلَجاِهَل فَاْلَولَُد بِهِ  ْت ِعدَّتُهَا فَلَهُ أَْن يَتََزوَّ ََلِحٌق، فَإَِذا فُِسَخ النَِّكاُح َوتَمَّ

ُجُل َطلََّق اْمَرأَتَهُ فَلَهُ أَْن يَْرتَِجَعهَا فِي ِعدَّتِهَ  ا أََراَدْت َذلَِك َكَسائِِر النَّاِس، إَلَّ أَْن يَُكوَن الرَّ

 ِمْنهُ َما لَْم يَُكْن طَََلَق ثَََلٍث.

ُجُل تَُكوُن تَْحتَهُ اِْلََمةُ َويَْدُخُل بِهَا فَتَْعتُِق فَتَُخيَُّر فَتَْختَاُر فَِراقَهُ َويُْفَسُخ نَِكاحُ وَ  هُ َكَذلَِك الرَّ

هُوِر، فَلَهُ  أَْن يَْخطُبَهَا فِي  -َوْحَدهُ ُدوَن َسائِِر النَّاِس  -فَتَْعتَدُّ بَِحْمٍل أَْو بِاِْلَْطهَاِر أَْو بِالشُّ

 دَّتِهَا ِمْنهُ فَإِْن َرِضيَْت بِِه فَلَهُ نَِكاُحهَا َوَوْطُؤهَا.عِ 

ا قَْولُنَا: ََل تََواُرَث، َوََل نَفَقَةَ، َوََل ِكْسَوةَ، َوََل َصَداَق بُِكلِّ َحاٍل َجْهَلا أَْو  وقال أيضا: َوأَمَّ

َ تََعالَى  ا، فَِْلَنَّهُ لَْيَس نَِكاَحهَا، ِِلَنَّ َّللاَّ أََحلَّ النَِّكاَح َولَْم يُِحلَّ هََذا اْلَعْقَد بََِل ِخََلٍف ِمْن ِعْلما

ا إْلَحاُق اْلَولَدِ  ا فَََل تََواُرَث، َوََل ِكْسَوةَ، َوََل نَفَقَةَ، إَلَّ فِي نَِكاٍح، َوأَمَّ  أََحٍد، فَإِْذ لَْيَس نَِكاحا

ُجِل اْلَجاِهِل فَََل ِخََلَف فِيِه.  بِالرَّ

ا ُوُجوبُ  َ تََعالَى يَقُوُل: }َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن{  َوأَمَّ اْلَحدِّ َعلَى اْلَعالِِم فَِْلَنَّ َّللاَّ

[ }إَِل َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِنَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن{ ٥]المؤمنون: 

 [ .٣أُولَئَِك هُُم اْلَعاُدوَن{ ]المؤمنون: [ }فََمِن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَ ٦]المؤمنون: 

ا َوََل ِمْلَك يَِميٍن فَهَُو َعاِهٌر.  َوهَِذِه لَْيَسْت َزْوجا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  « .اْلَولَُد لِْلفَِراِش َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ » -َصلَّى َّللاَّ

  -أقوال الفقهاء :
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اِد ْبِن أَبِي  - جواز نكاح المدخول بها في عدتها بعد فسخ النكاح .) اْلَحَسِن، َوَحمَّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  ، َوالشَّافِِعيِّ ُسلَْيَماَن، َوأَبِي َحنِيفَةَ َوأَْصَحابِِه، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َوأَْصَحابِِهم( 

(َل تحل له بعد ذلك أبدا. )َسِعيُد ْبُن اْلمُ  -  َسيِِّب َوَربِيَعةُ، َوَمالٌِك، َواللَّْيُث، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 اآلثار : 

: اِ عن  - ْعبِيُّ َجهَا فِي ِعدَّتِهَا؟ فَقَاَل الشَّ : َرُجٌل طَلََّق اْمَرأَتَهُ تَْطلِيقَةا فََجاَء آَخُر فَتََزوَّ لشَّْعبِيِّ

ُق بَْينَهَا َوبَيْ  تَهَا اِْلُولَى، َوتَأْتَنُِف ِمْن قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: يُفَرَّ َن َزْوِجهَا، َوتُْكِمُل ِعدَّ

ُل  ا َويَِصيُر اِْلَوَّ ُجهَا أَبَدا هَِذِه ِعدَّةا َجِديَدةا، َويُْجَعُل َصَداقُهَا فِي بَْيِت اْلَماِل، َوََل يَتََزوَّ

 َخاِطباا. )ضعيف منقطع(

َق بَْينَهَُما ُعَمُر، َوَجَعَل َمْهَرهَا فِي بَْيِت َعْن َمْسُروٍق أَنَّ اْمَرأَةا نُِكَحْت فِي عِ  - دَّتِهَا فَفَرَّ

 اْلَماِل، َوقَاَل: نَِكاُحهَا َحَراٌم، َوَمْهُرهَا َحَراٌم. )صحيح(

َعْن َمْسُروٍق ُرفَِع إلَى ُعَمَر اْمَرأَةٌ نُِكَحْت فِي ِعدَّتِهَا، فَقَاَل: لَْو أَنَُّكَما َعلِْمتَُما  -

، لََرَجْمتُكُ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َق بَْينَهَُما، َوَجَعَل اْلَمْهَر فِي َسبِيِل َّللاَّ َما، فََضَربَهَُما أَْسَواطاا، َوفَرَّ

ا ََل أُِجيُز نَِكاَحهُ. )صحيح(  َوقَاَل: ََل أُِجيُز َمْهرا

ْعنِي الَّتِي نُِكَحْت يَ  -َعْن َمْسُروٍق َعْن ُعَمَر قَاَل: َمْهُرهَا فِي بَْيِت اْلَماِل َوََل يَْجتَِمَعاِن  -

ِة َوَدَخَل بِهَا الَِّذي نََكَحهَا.   فِي اْلِعدَّ

ْعبِيِّ َعْن َمْسُروٍق أَنَّ ُعَمَر َرَجَع َعْن َذلَِك،  َوقَاَل ُسْفيَاُن: فَأَْخبََرنِي أَْشَعُث َعْن الشَّ

 َوَجَعَل لَهَا َمْهَرهَا، َوَجَعلَهَُما يَْجتَِمَعاِن. )صحيح(

ِ يَقُوُل َجاَءْت اْمَرأَةٌ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب بِاْلَجابِيَِة نََكَحْت َعْبَدهَا  عن َجابِرَ  - ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 فَاْنتَهََرهَا ُعَمُر َوهَمَّ أَْن يَْرُجَمهَا َوقَاَل لَهَا: ََل يَِحلُّ لَك ُمْسلٌِم بَْعَدهُ. )صحيح(

ُق بَْينَهَُما، َوتُْكِمُل ِعدَّتَهَا اِْلُولَى، َوتَْستَْقبُِل ِمْن هََذا ِعدَّةا َوقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: يُفَ  - رَّ

َداُق بَِما اْستََحلَّ ِمْن فَْرِجهَا، َويَِصيُر ِكََلهَُما َخاِطبَْيِن .)صحيح(  َجِديَدةا َولَهَا الصَّ

 فائدة أصولية وتعقيب على قاعدة فقهية : 

 بحرمانه .من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب 

قَاَل المؤلٍف: َوهََذا ِمْن أَْسَخِف قَْوٍل يُْسَمُع، قَْبَل ُكلِّ َشْيٍء: ِمْن أَْيَن َوَضَح لَهُْم تَْحِريُم 

قَْد أَْوَجَب اْلِميَراَث لِقَاتِِل اْلَعْمِد:  -اْلِميَراِث َعلَى اْلقَاتِِل؟ َوََل نَصَّ يَِصحُّ فِيِه َوََل إْجَماَع 

، وَ  ْهِريُّ  َسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َوَغْيُرهَُما.الزُّ
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ا؟ َوأَيُّ نَصٍّ جَ  َم َعلَْيِه أَبَدا َل َشْيئاا قَْبَل َوْقتِِه َوَجَب أَْن يَُحرَّ اَء ثُمَّ ِمْن أَْيَن لَهُْم أَنَّ َمْن تََعجَّ

 بِهََذا؟ أَْو أَيُّ َعْقٍل َدلَّ َعلَْيِه؟

لِِه إيَّاهُ قَْبَل َوْقتِِه؟ثُمَّ لَْو َصحَّ لَهُْم أَنَّ اْلقَاتَِل يُمْ   نَُع ِمْن اْلِميَراِث فَِمْن أَْيَن لَهُْم أَنَّ َذلَِك لِتََعجُّ

لِيَل السَِّخيَف  ٌص بِاْلبَاِطِل، َويَْلَزُمهُْم إْن َطَرُدوا هََذا الدَّ َوُكلُّ هََذا َكِذٌب َوظَنٌّ فَاِسٌد َوتََخرُّ

َم َعلَْيِه فِي اِْلَبَِد، ِِلَنَّهُ اْستَْعَجلَهُ قَْبَل َوْقتِِه.أَْن يَقُولُوا فِيَمْن َغَصَب َماَل ُمَورِّ   ثِِه: أَْن يَُحرَّ

ا. فَُر أَبَدا َم َعلَْيهَا السَّ  َوأَْن يَقُولُوا فِي اْمَرأٍَة َسافََرْت فِي ِعدَّتِهَا: أَْن يَُحرَّ

َم َعلَْيِه الطِّيُب أَ  ا.َوَمْن تَطَيََّب فِي إْحَراِمِه: أَْن يَُحرَّ  بَدا

َوأَْن يَقُولُوا فِيَمْن اْشتَهَى َشْيئاا َوهَُو َصائٌِم فِي َرَمَضاَن فَأََكلَهُ؛ أَْو َوِطَئ َجاِريَتَهُ أَْو أََمتَهُ 

َم َعلَْيِه َذلَِك الطََّعاُم فِي اِْلَبَِد،  -َوهَُو َصائٌِم فِي َرَمَضاَن  - أَْو َوِهَي َحائٌِض: أَْن يَُحرَّ

َم تِلْ  َل ُكلَّ َذلَِك قَْبَل َوْقتِِه، َواَلَِّذي يَْلَزُمهُْم َوتَُحرَّ َك اِْلََمةُ أَْو اْمَرأَتُهُ فِي اِْلَبَِد، ِِلَنَّهُ تََعجَّ

 أَْكثَُر ِمْن هََذا.

ته بَِما يُوِجُب فسخه[ م  1211]َمْسأَلَة ِمْن أنفسخ نَِكاحَها بَْعد ِصحَّ

تِِه بَِما يُوِجُب فَْسَخهُ فَلَهَا اْلَمْهُر اْلُمَسمَّى قال ابن حزم : َوَمْن اْنفََسَخ نَِكاُحهُ بَعْ  َد ِصحَّ

 ُكلُّهُ، فَإِْن لَْم يَُسمِّ لَهَا َصَداقاا فَلَهَا َمْهُر ِمْثلِهَا َدَخَل بِهَا أَْو لَْم يَْدُخْل.

ُخوِل إَلَّ نِ  َداِق فَإِنََّما وقال أيضا: َوَمْن ادََّعى أَنَّهُ لَْيَس لَهَا فِي اْلفَْسِخ قَْبَل الدُّ ْصُف الصَّ

ُخوِل، َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، َولَْو َكاَن اْلقِيَاُس َحق اا لََكاَن  ا َعلَى الطَََّلِق قَْبَل الدُّ قَالَهُ قِيَاسا

، ِِلَنَّ الطَََّلَق فِْعُل اْلُمطَلِِّق، َواْلفَْسَخ لَْيَس فِْعلَهُ، فَََل تََشابُهَ  بَْيَن اْلفَْسِخ  هََذا ِمْنهُ بَاِطَلا

 َوالطَََّلِق.

ُخول[م  1211]َمْسأَلَة إَذا طَلَّقَْت اْلَمْرأَة قَْبل الدُّ

َي لَهَا  َداِق الَِّذي ُسمِّ  -قال ابن حزم: َوَمْن طَلََّق قَْبَل أَْن يَْدُخَل بِهَا فَلَهَا نِْصُف الصَّ

هََذا فِي ُكلِّ َمْهٍر َكاَن  -ُمقَاُمهُ َمَعهَا أَْو لَْم يَطُْل طَاَل  -َوَكَذلَِك لَْو َدَخَل بِهَا َولَْم يَطَأْهَا 

بِِصفٍَة َغْيِر ُمَعيٍَّن، َكَعَدٍد، أَْو َوْزٍن، أَْو َكْيٍل، أَْو َشْيٍء َمْوُصوٍف، أَْو فِي َمَكان بَِعْينِِه إْن 

ى فِي نَفْ  َجهَا بَِصَداٍق ُمَسم ا ا، َوَسَواٌء َكاَن تََزوَّ ِس اْلَعْقِد أَْو تََراَضيَا َعلَْيِه بَْعَد ُوِجَد َصِحيحا

 َذلَِك أَْو لَْم يَتََراَضيَا، فَقُِضَي لَهَا بَِمْهِر ِمْثلِهَا.

وهُنَّ َوقَْد فََرْضتُْم -بُْرهَاُن َذلَِك  : }َوإِْن طَلَّْقتُُموهُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

 [ اْْليَةَ.8٢٣نِْصُف َما فََرْضتُْم{ ]البقرة: لَهُنَّ فَِريَضةا فَ 

 أقوال الصحابة والفقهاء : 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن.  -  بمثل قول المؤلف يقول : َمالٌِك َوالشَّافِِعيُّ
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ا لَهَا فِي نَْفِس اْلَعْقِد  - َداُق َمْفُروضا َداِق إَذا َكاَن الصَّ ا َوأَمَّ  -إنََّما يُْقَضى لَهَا بِنِْصِف الصَّ

ْبَل إْن تََراَضيَا َعلَْيِه بَْعَد َذلَِك، أَْو اْختَلَفَا فِيِه فَُحِكَم َعلَْيِه بَِمْهِر ِمْثلِهَا فَهَاهُنَا إْن طَلَّقَهَا قَ 

ُخوِل فَََل َشْيَء لَهَا إَلَّ اْلُمْتَعةُ. )أبو حنيفة(  الدُّ

فَاْلَمْهُر ُكلُّهُ لَهَا إَلَّ أَْن يَُكوَن أََحُدهَُما  -َوِطَئ أَْو لَْم يَطَأْ  -إَذا َخََل بِهَا فِي بَْيتِهَا  -

ا، أَْو َصائَِمةا فِي َرَمَضاَن، فَلَْيَس لَهَا  ا، أَْو َكانَْت ِهَي َحائِضا ا، أَْو أََحُدهَُما َمِريضا ُمْحِرما

ٍض فِي ِظهَاٍر، أَْو فَلَْو َخََل بِهَا َوهَُو َصائٌِم ِصيَاَم فَرْ  -فِي ُكلِّ َذلَِك إَلَّ نِْصُف اْلَمْهِر 

ةُ، فَلَْو َخََل بِهَا فِي َصْحَراَء،  َداُق ُكلُّهُ، َوَعلَْيهَا اْلِعدَّ نَْذٍر، أَْو قََضاِء َرَمَضاَن، فََعلَْيِه الصَّ

َداِق. )أبو حنيفة(  أَْو فِي َمْسِجٍد، أَْو فِي َسْطٍح ََل ُحْجَرةَ َعلَْيِه، فَلَْيَس لَهَا إَلَّ نِْصُف الصَّ

ِريباا َذا َخََل بِهَا فَقَبَّلَهَا أَْو َكَشفَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا َواتَّفَقَا َعلَى أَنَّهُ لَْم يَطَأْهَا، فَإِْن َكاَن َذلَِك قَ إ -

َداِق، فَإِْن تَطَاَوَل َذلَِك َحتَّى أَْخلََق ثِيَابَهَا، فَلَهَا اْلَمْهُر ُكلُّهُ.  فَلَْيَس لَهَا إَلَّ نِْصُف الصَّ

 ()مالك

لو دخل بها وأرخى الستر لزمه الصداق وإن لم يطأها ) ُو َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن،  -

بَْيِر قََضى  َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبَِوَصحَّ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، َوَعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ا ، َوَعْن َعطَاٍء ِمْثُل قَْوِل َعْبِد بِِه فِي ِعنِّيٍن.َوَعْن َعْبِد اْلَكِريِم َوَزاَد: َوإِ  ْن َكانَْت َحائِضا

، إَلَّ أَْن تَُكوَن " َرْتقَاَء  -اْلَكِريِم  ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِي لَْيلَى، َواِْلَْوَزاِعيِّ

ا َعْن اللَّْيثِ  َداِق َوَصحَّ أَْيضا َوهَُو قَْوُل  -ْبِن َسْعٍد  " فَََل يَِجُب لَهَا إَلَّ نِْصُف الصَّ

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق( ْهِريِّ  الزُّ

َداُق . )النخعي( -  إذا َرأَى ِمْنهَا َما يَْحُرُم َعلَى َغْيِرِه فَلَهَا الصَّ

ا إَذا َزعَ  - َ َعزَّ َوَجلَّ َذَكَر فِي ِكتَابِِه بَاباا َوََل ِسْترا َم أَْن لَْم َعْن ُشَرْيٍح قَاَل: لَْم أَْسَمْع َّللاَّ

َداِق. وهو قول ابن سيرين والشعبي وطاووس ومكحول و  يََمسَّهَا فَلَهَا نِْصُف الصَّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِ   ي ُسلَْيَماَن .الشَّافِِعيِّ

 األحاديث واآلثار :

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن َكْعٍب اِْلَْنَصاِريِّ قَاَل  - َج َرُسوُل َّللاَّ ُ  -تََزوَّ اْمَرأَةا  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ا فَقَاَل: اْلبَِسي َعلَْيِك ثِيَابََك َواْلَحقِي  ا َدَخَل َعلَْيهَا َرأَى بَِكْشِحهَا بَيَاضا ِمْن بَنِي ِغفَاٍر فَلَمَّ

 « .بِأَْهلِكِ 

. )موض َداِق َكاِمَلا وع ( ) َجِميُل ْبُن َزاَد اْلقَاِسُم ْبُن َمالٍِك فِي ِرَوايَتِِه: َوأََمَر لَهَا بِالصَّ

 َزْيٍد َساقِطٌ َمْتُروُك اْلَحِديِث َغْيُر ثِقٍَة(
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-  ِ ْحَمِن ْبِن ثَْوبَاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمَحمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َداقُ  َمْن َكَشَف اْمَرأَةا فَنَظََر إلَى َعْوَرتِهَا فَقَْد َوَجبَ » .)ضعيف( ) ُمْرَسٌل َوََل « الصَّ

ةَ فِي ُمْرَسٍل، ِمْن طَِريِق يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب، َواْبِن لَِهيَعةَ َوهَُما َضِعيفَاِن(  ُحجَّ

اِشُدوَن اْلَمْهِديُّوَن: أَنَّهُ إَذا أَْغلََق اْلبَاَب،  - َعْن ُزَراَرةَ ْبِن أَْوفَى قَاَل: قََضى اْلُخلَفَاُء الرَّ

َداُق.)صحيح(َوأَ  ْتَر: فَقَْد َوَجَب الصَّ  ْرَخى السِّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ يَقُولُوَن:  -َصلَّى َّللاَّ

َداُق. )صحيح( ْتَر، أَْو أَْغلََق اْلبَاَب: فَقَْد َوَجَب الصَّ  إَذا أَْرَخى السِّ

ْتَر َوَغلَّْقت اِْلَْبَواَب فَقَْد َوَجَب  قَالَ  - ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: إَذا أَْرَخْيت السِّ

َداُق.)صحيح( ومثله عن على وابن مسعود وهو صحيح عنهما  .  الصَّ

َداِق َكامِ  - ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي َرُجٍل اْختَلَى بِاْمَرأٍَة َولَْم يَُخالِْطهَا بِالصَّ َلا

ا.)صحيح(  يَقُوُل: إَذا َخََل بِهَا َولَْم يُْغلِْق بَاباا َوََل أَْرَخى ِسْترا

َج اْمَرأَةا فَقَاَل ِعْنَدهَا، ثُمَّ َراَح  - َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر أَنَّ اْلَحاِرَث ْبَن اْلَحَكِم تََزوَّ

َداُق، َوفَاَرقَهَا، فَأَْرَسَل َمْرَواُن إلَى َزْيِد ْبِن ثَابِ  ةَ فَقَاَل َزْيٌد: لَهَا الصَّ ٍت فَقَصَّ َعلَْيِه اْلقِصَّ

ْن ََل يُتَّهَُم، فَقَاَل َزْيُد ْبُن ثَابٍِت: أََرأَْيت لَْو َحَملَْت أَُكْنت تَْرُجُمهَا؟  فَقَاَل َمْرَواُن: إنَّهُ ِممَّ

 قَاَل: ََل، فَقَاَل َزْيٌد: بَلَى.

َداِق. )صحيح( أَنَّ اْلُمِغيَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ  - َق بَْينَهَُما بَِجِميِع الصَّ  قََضى فِي اْمَرأَِة ِعنِّيٍن فَرَّ

َداَق لَهَا َوَعلَْيهَا  - أَنَّ أَنََس ْبَن َمالٍِك قَاَل فِي الَّتِي َدَخَل بِهَا َزْوُجهَا َولَْم يَطَأْهَا: إنَّ الصَّ

 اْلِعدَّةُ، َوََل َرْجَعةَ لَهُ َعلَْيهَا.

 َمْسُعوٍد قَاَل: لَهَا النِّْصُف َوإِْن َجلََس بَْيَن ِرْجلَْيهَا. )صحيح( َعْن اْبنِ  -

َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل فِي َرُجٍل َدَخلَْت َعلَْيِه اْمَرأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا،  -

َداِق. )صح  يح(فََزَعَم أَنَّهُ لَْم يََمسَّهَا: َعلَْيِه نِْصُف الصَّ

َداق بَْعد قبضها لَهُ[ م   1211]َمْسأَلَة عدمت اْلَمْرأَة الصَّ

َداُق بَْعَد قَْبِضهَا لَهُ  َكأَْن تَلَِف، أَْو أَْنفَقَْتهُ: لَْم  -بِأَيِّ َوْجٍه  -قال ابن حزم:  فَإِْن ُعِدَم الصَّ

ُخوِل أَْو بَْعَدهُ: يَْرِجْع َعلَْيهَا بَِشْيٍء، َواْلقَْوُل قَْولُهَا فِي َذلَِك َمَع يَمِ  ينِهَا، فَإِْن َوِطئَهَا قَْبَل الدُّ

 فَلَهَا اْلَمْهُر ُكلُّهُ.

ْوِج، فَإِْن َكانَْت قَْد َطلَبَْتهُ ِمْنهُ  : إْن َكاَن اْلَمْهُر َشْيئاا بَِعْينِِه فَتَلَِف فِي يَِد الزَّ قَاَل َعلِيٌّ

ُخوِل، فََمنََعهَا فَهَُو َغاِصٌب َوَعلَْيِه َضَمانُهُ كُ  لُّهُ لَهَا، أَْو َضَماُن نِْصفِِه إْن طَلَّقَهَا قَْبَل الدُّ
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ْوِج فِيِه، َوََل فِي  فَإِْن َكاَن لَْم يَْمنَْعهَا إيَّاهُ فَهَُو تَالٌِف ِمْن َماِل اْلَمْرأَِة، َوََل َضَماَن َعلَى الزَّ

 نِْصفِِه، َوِطئَهَا أَْو َطلَّقَهَا قَْبَل اْلَوْطِء.

ُخوِل فَإِْن َوإِْن  َكاَن َشْيئاا يَِصفُهُ فَهَُو َضاِمٌن لَهُ بُِكلِّ َحاٍل، أَْو لِنِْصفِِه إْن طَلَّقَهَا قَْبَل الدُّ

َكانَْت اْلَمْرأَةُ قَْد قَبََضْتهُ، فََسَواٌء َكاَن بَِعْينِِه أَْو بِِصفٍَة، فَإِْن تَلَِف ِعْنَدهَا فَهَُو ِمْن ُمِصيبَِة 

ْوِج إْن َطلَّ  َ تََعالَى يَقُوُل: }فَنِْصُف َما فََرْضتُْم{ ]البقرة: الزَّ ُخوِل، ِِلَنَّ َّللاَّ قَهَا قَْبَل الدُّ

8٢٣. ] 

ُجوَع إْن َكاَن قَْد َدفََعهُ إلَْيهَا بِنِْصِف َما َدفََع، ََل بِنِْصِف َشْيٍء َغْيِرِه،  فَإِنََّما أَْوَجَب لَهُ الرُّ

 لَِّذي فََرَض لَهَا، َسَواٌء َكاَن َشْيئاا بَِعْينِِه أَْو َشْيئاا بِِصفٍَة.َواَلَِّذي َدفََع إلَْيهَا هَُو ا

ا َعلَْيِه  ا ِممَّ فََصحَّ يَقِيناا  -َولَْو لَْم يَُكْن الَِّذي َدفََع إلَْيهَا هَُو الَِّذي فََرَض لَهَا لََكاَن ََل يَْبَرأُ أَبَدا

فَِة الَّتِي َعقََد َمَعهَا فَقَْد َدفََع إلَْيهَا َما  أَنَّهُ إَذا َدفََع إلَْيهَا َغْيَر َما فََرضَ  لَهَا، أَْو َعلَى الصِّ

.  فََرَض لَهَا بََِل َشكٍّ

 َوإَِذا َدفََع إلَْيهَا َما فََرَض لَهَا فَقَْد قَبََضْت َحقَّهَا، فَإِْن تَلَِف فَلَْم تَتََعدَّ َوََل ظَلََمْت فَََل َضَمانَ 

ا، فَلَْم تَتََعدَّ َعلَْيهَا فَإِْن أََكلَتْ  هُ أَْو بَاَعْتهُ أَْو َوهَبَْتهُ أَْو لَبَِسْتهُ فَأَْفنَْت أَْو أَْعتَقَْتهُ إْن َكاَن َمْملُوكا

 فِي ُكلِّ َذلَِك بَْل أَْحَسنَْت.

هَا [ فَََل َضَماَن َعلَْيهَا، ِِلَنَّ ١0َوقَاَل تََعالَى: }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة: 

َماُن َعلَى َمْن أََكَل بِاْلبَاِطِل.  َحَكَمْت فِي َمالِهَا َوَحقِّهَا، َوإِنََّما الضَّ

ٍد: فَإِْن بَقَِي ِعْنَدهَا النِّْصُف فَهَُو لَهُ، َوَكَذلَِك لَْو بَقَِي بِيَِدِه النِّْصُف فَهَُو لَهَا،  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 َضِمَن أَْو َضِمنَْت. فَلَْو تََعدَّْت أَْو تََعدَّى َعلَْيهِ 

 -أقوال الفقهاء :

َداِق بِفِْعلِهَا أَْو بَِغْيِر فِْعلِهَا فَِهَي َضاِمنَةٌ لَهُ قِيَمةَ نِْصفِِه إْن  - ُكلِّ َما هَلََك بِيَِدهَا ِمْن الصَّ

 طَلَّقَهَا قَْبَل اْلَوْطِء )أبو حنيفة والشافعي(

ُخوِل فَََل َشْيَء لَهُ َعلَْيهَا.َما تَلَِف بِيَِدهَا ِمْن َغْيِر فِْعلِهَ  -  ا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَْبَل الدُّ

خُ  ا فَأَْعتَقَْتهُ أَْو بَاَعْتهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَْبَل الدُّ وِل: قَاَل: فَلَْو أََكلَْتهُ أَْو َوهَبَْتهُ، أَْو َكاَن َمْملُوكا

ا ََل ِمْثَل لَهُ، َضِمنَْت لَهُ نِْصَف َما أََخَذْت إْن َكاَن لَهُ ِمْثٌل، أَ  ْو نِْصَف قِيَمتِِه إْن َكاَن ِممَّ

 فَإِْن َكانَْت اْبتَاَعْت بَِذلَِك ُشوَرةا فَلَْيَس لَهُ إَلَّ نِْصُف الشَّْيِء الَِّذي اْشتََرْت. )مالك(

ْوَجة قَْبل أَْن يرسل إلَْيَها َصَداقَها[ م ْوِج أَْن يَْدُخل َعلَى الزَّ  2121]َمْسأَلَة َهْل لِلزَّ
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ُخوُل بِهَا  : فَلَهُ الدُّ َج فََسمَّى َصَداقاا أَْو لَْم يَُسمِّ أََحبَّْت أَْم َكِرهَْت  -قال ابن حزم: َوَمْن تََزوَّ

ُخوِل بِهَا،  -أََحبَّ أَْم َكِرهَ  -َويُْقَضى لَهَا بَِما َسمَّى لَهَا  - َوََل يُْمنَْع ِمْن أَْجِل َذلَِك ِمْن الدُّ

َداِق.لَِكْن يُْقَضى لَ  ُخوِل، َويُْقَضى لَهَا َعلَْيِه َحْسبََما يُوَجُد ِعْنَدهُ بِالصَّ  هُ َعاِجَلا بِالدُّ

 . فَإِْن َكاَن لَْم يَُسمِّ لَهَا َشْيئاا قُِضَي َعلَْيِه بَِمْهِر ِمْثلِهَا، إَلَّ أَْن يَتََراَضيَا بِأَْكثََر أَْو بِأَقَلَّ 

َواُج فَإِنَّهَا وقال أيضا : َوََل ِخََلَف بَْيَن أَحَ  ٍد ِمْن اْلُمْسلِِميَن فِي أَنَّهُ ِمْن ِحيِن يُْعقَُد الزَّ

َداَق أَْو  َزْوَجةٌ لَهُ " فَهَُو َحََلٌل لَهَا َوِهَي َحََلٌل لَهُ، فََمْن َمنََعهَا ِمْنهُ َحتَّى يُْعِطيَهَا الصَّ

ِ تََعالَى، َوََل ِمْن َرُسولِِه  َغْيَرهُ فَقَْد َحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن اْمَرأَتِِه بََِل نَصٍّ  ُ  -ِمْن َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 لَِكنَّ اْلَحقَّ َما قُْلنَا أَْن ََل يُْمنََع َحقَّهُ ِمْنهَا، َوََل تُْمنََع ِهَي َحقَّهَا ِمْن َصَداقِهَا . -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

جُ  - ُل بِاْمَرأَتِِه قَْبَل أَْن يُْعِطيَهَا َشْيئاا. )الحسن وإبراهيم النخعي و ََل بَأَْس بِأَْن يَْدُخَل الرَّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن( ، َوالشَّافِِعيُّ  ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

استحباب اعطاء شيء لها قبل الدخول وليس ذلك بالفريضة )اِلوزاعي والليث  -

 وسعيد بن المسيب (

َل إلَْيهَا بَِصَداٍق أَْو فَِريَضٍة) َعطَاٌء، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوَعْمٌرو ََل يََمسَّهَا َحتَّى يُْرسِ  -

 هَُو ْبُن ِدينَاٍر(

، فَإِْن َوهَبَْتهُ لَهُ أُْجبَِر َعلَى أَْن يَْفِرَض لَهَا  - ََل يَْدُخْل َعلَْيهَا َحتَّى يُْعِطيَهَا َمْهَرهَا اْلَحالَّ

 )مالك(َشْيئاا آَخَر َوََل بُدَّ. 

َلا فَلَهُ أَْن يَْدُخَل بِهَا  -  -أََحبَّْت أَْم َكِرهَْت َحلَّ اِْلََجُل أَْو لَْم يَِحلَّ  -إْن َكاَن َمْهُرهَا ُمَؤجَّ

يَهُ إلَْيهَا، فَلَْو َدَخَل بِهَا فَلَهَا ا لَْم يَُجْز لَهُ أَْن يَْدُخَل بِهَا َحتَّى يَُؤدِّ َداُق نَْقدا ْن أَ  فَإِْن َكاَن الصَّ

 تَْمنََع نَْفَسهَا ِمْنهُ َحتَّى يَُوفِّيَهَا َجِميَع َصَداقِهَا. )أبو حنيفة(

  -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر  - َج َرُجَلا اْمَرأَةا بِِرَضاهَُما  -َصلَّى َّللاَّ َزوَّ

ُجُل َولَمْ  ْن َشِهَد اْلُحَدْيبِيَةَ،  فََدَخَل بِهَا الرَّ يَْفِرْض لَهَا َصَداقاا، َولَْم يُْعِطهَا َشْيئاا، َوَكاَن ِممَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َوَكاَن َمْن َشِهَدهَا لَهُ َسْهٌم بَِخْيبََر، فََحَضَرْتهُ اْلَوفَاةُ فَقَاَل إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َجنِي فََُلنَةَ َولَ  -َوَسلََّم  ْم أَْفِرْض لَهَا َصَداقاا، َولَْم أُْعِطهَا َشْيئاا، َولَِكنِّي أُْشِهُدُكْم أَنِّي َزوَّ

 « .أَْعطَْيتُهَا ِمْن َصَداقِهَا َسْهِمي بَِخْيبََر، قَاَل: فَأََخَذْتهُ فَبَاَعْتهُ بِِمائَِة أَْلفٍ 

- « ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ  -َعلِي اا أَْن يَْدُخَل بِفَاِطَمةَ نَهَى  -َصلَّى َّللاَّ َرِضَي َّللاَّ

.)ضعيف() ِِلَنَّهُ إنََّما َجاَء ِمْن طَِريٍق ُمْرَسلٍَة، أَْو فِيهَا « َحتَّى يُْعِطيَهَا َشْيئاا -َعْنهَُما 

 َمْجهُوٌل، أَْو َضِعيٌف(
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ْجُت فَاِطَمةَ فَ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس  - ِ اْبِن لِي؟ فَقَاَل: أَنَّ َعلِي اا قَاَل: تََزوَّ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

أَْعِطهَا َشْيئاا: فَقُْلُت: َما ِعْنِدي َشْيٌء، قَاَل: فَأَْيَن ِدْرُعَك اْلُحطَِميَّةُ؟ قُْلُت: هَُو ِعْنِدي، قَاَل: 

 )صحيح(« . فَأَْعِطهَا إيَّاهُ 

ُخوُل إَلَّ قال المؤلف: إنََّما َكاَن َذلَِك َعلَى أَنَّهُ َصَداقُهَا،  ََل َعلَى َمْعنَى أَنَّهُ ََل يَُجوُز الدُّ

 َحتَّى يُْعِطيَهَا َشْيئاا.

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ قَْد َعلِْمَت قَِدِمي فِي ْسََلِم َوُمنَاَصَحتِي َوإِنِّي َوإِنِّي؟ قَاَل: َوَما  فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ اْْلِ

ُجنِي فَاِطَمةَ؟ قَاَل: َما ِعْنَدَك؟ قُْلُت: ِعْنِدي فََرِسي َوِدْرِعي، قَاَل:  ؟ قَاَل: تَُزوِّ َذاَك يَا َعلِيٌّ

ا ِدْرُعَك فَبِْعهَا، قَاَل: فَبِ  ا فََرُسَك فَََل بُدَّ لََك ِمْنهَا، َوأَمَّ ْعتُهَا بِأَْربَِعِمائٍَة َوثََمانِيَن فَأَتَْيتُهُ بِهَا أَمَّ

 )صحيح(« فََوَضْعتُهَا فِي ِحْجِرِه، ثُمَّ قَبََض ِمْنهَا قَْبَضةا َوقَاَل: يَا بََِلُل أَْبِغنَا بِهَا ِطيباا

-  ِ ْحَمِن َعْن بَْعِض أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َعْن َخْيثََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ  -َّللاَّ

َج اْمَرأَةا فََجهََّزهَا إلَْيِه النَّبِيُّ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلا تََزوَّ « قَْبَل أَْن يَْنقَُد َشْيئاا -َصلَّى َّللاَّ

. 

ْدُخَل َعلَْيهَا فَلِيُْلِق إلَْيهَا قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: إَذا نََكَح اْلَمْرأَةَ َوَسمَّى لَهَا َصَداقاا فَأََراَد أَْن يَ  -

ا إْن َكاَن َمَعهُ.)صحيح(  ِرَداَءهُ، أَْو َخاتَما

َم إلَْيهَا َشْيئاا  - ُجِل أَْن يَقََع َعلَى اْلَمْرأَِة َزْوِجِه َحتَّى يُقَدِّ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََل يَْصلُُح لِلرَّ

 أَْو َعطَاٍء.)صحيح(ِمْن َمالِهَا َما َرِضيَْت بِِه ِمْن ِكْسَوٍة 

َم نَفَقَةا أَْو يَْكُسَو ِكْسَوةا  - نَِّة أَْن ََل يَْدُخَل بِاْمَرأٍَة َحتَّى يُقَدِّ : بَلََغنَا فِي السُّ ْهِريُّ ، َوقَاَل الزُّ

ا َعِمَل بِِه اْلُمْسلُِموَن.  َذلَِك ِممَّ

 

 

 1211د[ م]َمْسأَلَة نَِكاح َعْقِد َعلَى َشْرط فاسد أَْو َعلَى َصَداق فاس

َل  قال ابن حزم : َوُكلُّ نَِكاٍح ُعقَِد َعلَى َصَداٍق فَاِسٍد، أَْو َعلَى َشْرٍط فَاِسٍد، ِمْثُل أَْن يَُؤجَّ

ى، أَْو بَْعُضهُ إلَى أََجٍل َكَذلَِك، أَْو َعلَى َخْمٍر، أَْو َعلَى  ى أَْو َغْيِر ُمَسم ا إلَى أََجٍل ُمَسم ا

لُّ ِمْلُكهُ، أَْو َعلَى َشْيٍء بَِعْينِِه فِي ِمْلِك َغْيِرِه، أَْو َعلَى أَْن ََل يَْنِكَح ِخْنِزيٍر، أَْو َعلَى َما يَحِ 

لَهَا َعْن بَلَِدهَا، أَْو َعْن َداِرهَا، أَْو أَْن ََل  ى َعلَْيهَا، أَْو أَْن ََل يَُرحِّ َعلَْيهَا، أَْو أَْن ََل يَتََسرَّ

ةا أَْكثََر ِمْن َكَذا، أَ  ْو َعلَى أَْن يُْعتَِق أُمَّ َولَِدِه فََُلنَةَ، أَْو َعلَى أَْن يُْنفَِق َعلَى َولَِدهَا، يَِغيَب ُمدَّ

ا َوإِْن َولََدْت لَهُ اِْلَْوََلَد، َوََل يَتََواَرثَاِن َوََل  -أَْو نَْحِو َذلَِك  فَهَُو نَِكاٌح فَاِسٌد َمْفُسوٌخ أَبَدا

  ِعدَّةٌ.يَِجُب فِيِه نَفَقَةٌ، َوََل َصَداٌق َوََل 
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َجْت بَِغْيِر إْذِن َولِيِّهَا َجاِهلَةا فََوِطئَهَا، فَإِْن َكاَن  َوهََكَذا ُكلُّ نَِكاٍح فَاِسٍد، َحاَشا الَّتِي تََزوَّ

ا فَلَهَا َعلَْيِه َمْهُر ِمْثلِ  َي لَهَا، َوإِْن َكاَن لَْم يَُسمِّ لَهَا َمْهرا ا فَلَهَا الَِّذي ُسمِّ هَا، َسمَّى لَهَا َمْهرا

 فَإِْن لَْم يَُكْن َوِطئَهَا فَََل َشْيَء لَهَا.

ِة َعْقِد النَِّكاِح َخالِياا ُروطُ اْلفَاِسَدةُ إنََّما تََعاقََداهَا بَْعَد ِصحَّ َداُق اْلفَاِسُد، َوالشُّ  فَإِْن َكاَن الصَّ

َداُق، َويُقْ  ، َويُْفَسُخ الصَّ َضى لَهَا بَِمْهِر ِمْثلِهَا، إَلَّ أَْن ِمْن ُكلِّ َذلَِك فَالنَِّكاُح َصِحيٌح تَامٌّ

ُروطُ ُكلُّهَا.  يَتََراَضيَا بِأَقَلَّ أَْو أَْكثََر، فََذلَِك َجائٌِز، َوتَْبطُُل الشُّ

ِة َما  تُهُ بِِصحَّ وقال أيضا: َوبَِضُروَرِة اْلَعْقِل، يَْدِري ُكلُّ ِذي َعْقٍل أَنَّ ُكلَّ َما ُعقَِدْت ِصحَّ

، فَإِ  ُروِط ََل يَِصحُّ ِة الشُّ ةَ لَهُ إَلَّ بِِصحَّ ، فَُكلُّ نَِكاٍح ُعقَِد َعلَى أَْن ََل ِصحَّ نَّهُ ََل يَِصحُّ

ةَ لَهُ فَلَْيَسْت َزْوَجةا، َوإِْذ لَْيَسْت َزْوَجةا  ةَ لَهُ فَإِْذ ََل ِصحَّ : فَإِْن َكاَن -اْلَمْذُكوَرِة فَََل ِصحَّ

نَا َوََل  ا فََعلَْيِه َحدُّ الزِّ ََلةُ َوالسَََّلُم  - يَْلَحُق بِِه اْلَولَُد ِِلَنَّ النَّبِيَّ َعالِما قَاَل:  -َعلَْيِه الصَّ

ا فَهَُو ِعْهٌر، « اْلَولَُد لِْلفَِراِش َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ » فَلَْيَس إَلَّ فَِراٌش أَْو ِعْهٌر، فَإِْذ لَْيَسْت فَِراشا

 َحدُّ فِيِه َواِجٌب.َواْلِعْهُر ََل يُْلَحُق فِيِه َولٌَد، َوالْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِْن َكاَن َجاِهَلا فَََل َحدَّ َعلَْيِه َواْلَولَُد ََلِحٌق بِِه، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِحيُح َواْلفَاِسُد، َكاْلجَ  ، َولَْم تََزْل النَّاُس يُْسلُِموَن َوفِي نَِكاِحِهْم الصَّ ْمِع بَْيَن أَتَى بِاْلَحقِّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -اِْلُْختَْيِن، َونَِكاِح أَْكثََر ِمْن أَْربٍَع، َواْمَرأَِة اِْلَِب، فَفََسَخ  ُكلَّ  -َعلَْيِه الصَّ

 َذلَِك َوأُْلِحَق فِيِه اِْلَْوََلُد، فَاْلَولَُد ََلِحٌق بِاْلَجاِهِل لَِما َذَكْرنَا.

ا أَْو َغْيَر َصِحيٍح، َوََل وقال أيضا: َوََل يَْخلُو ُكلُّ نِكَ  اٍح فِي اْلَعالَِم ِمْن أَْن يَُكوَن َصِحيحا

ا إَلَّ أَْن يُوِجَب فَْسَخهُ قُْرآٌن أَْو ُسنَّةٌ، فَيُْفَسُخ  ِحيُح َصِحيٌح أَبَدا َسبِيَل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث، فَالصَّ

تِِه َمتَى َوقََعْت اْلَحاُل الَّتِي َجاَء النَّصُّ   بِفَْسِخِه َمَعهَا. بَْعَد ِصحَّ

ُخوُل بِِه َوْطُؤهُ،  ا، ِِلَنَّ اْلفَْرَج اْلَحَراَم ََل يُِحلُّهُ الدُّ ا فَََل يَِصحُّ أَبَدا ا الَِّذي لَْيَس َصِحيحا َوأَمَّ

ا.َوََل طُوُل اْلبَقَاِء َعلَى اْستِْحََللِِه بِاْلبَاِطِل، َوََل ِوََلَدةُ اِْلَْوََلِد ِمْنهُ، بَْل هَُو َحَرا  ٌم أَبَدا

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ِ فَهَُو » -َصلَّى َّللاَّ ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 صحيح(«)بَاِطلٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْولُهُ  - « أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه » -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(

َداُق  - ا فَالصَّ َعْن َمْسُروٍق أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل " إْن َكاَن النَِّكاُح َحَراما

 َحَراٌم.)صحيح(
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َق بَْينَهَُما، َوقَاَل: أَ  - َج َعْبُدهُ بَِغْيِر إْذنِِه َجلََدهُ َوفَرَّ بَْحت فَْرَجك؟ أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن إَذا تََزوَّ

 َولَْم يَْجَعْل لَهَا َصَداقاا. )صحيح( ومثله عن الحسن البصري .

تِهَا: َمْهُرهَا فِي بَْيِت اْلَماِل.  -  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر أَنَّهُ قَاَل: فِي الَّتِي تَْنِكُح فِي ِعدَّ

 1211اْلِميَراِث َجاَز أَْن يَُكون َصَداقًا[ م]َمْسأَلَة ُكلُّ َما َجاَز أَْن يُتََملََّك بِاْلِهبَِة أَْو بِ 

قال ابن حزم : َوُكلُّ َما َجاَز أَْن يُتََملََّك بِاْلِهبَِة أَْو بِاْلِميَراِث فََجائٌِز أَْن يَُكون َصَداقاا َوأَْن 

نَّْوِر، َوالثََّمَرِة يَُخالََع بِِه َوأَْن يَُؤاَجَر بِِه َسَواٌء َحلَّ بَْيُعهُ أَْو لَْم يَِحلَّ َكاْلَماِء، وَ  اْلَكْلِب، َوالسِّ

ا، هََذا َما ََل يَُشكُّ  ْنبُِل قَْبَل أَْن يَْشتَدَّ، ِِلَنَّ النَِّكاَح لَْيَس بَْيعا فِيِه الَّتِي لَْم يَْبُد َصََلُحهَا َوالسُّ

 ُذو ِحسٍّ َسلِيٍم.

 1211ُكوَن َصَداقًا[ م]َمْسأَلَة ُكلُّ َما لَهُ نِْصٌف قَلَّ أَْو َكثَُر َجاَز أَْن يَ 

قال ابن حزم : َوَجائٌِز أَْن يَُكوَن َصَداقاا ُكلُّ َما لَهُ نِْصٌف قَلَّ أَْو َكثَُر َولَْو أَنَّهُ َحبَّةُ بُرٍّ أَْو 

أَْو َحبَّةُ َشِعيٍر أَْو َغْيُر َذلَِك، َوَكَذلَِك ُكلُّ َعَمٍل َحََلٍل َمْوُصوٍف، َكتَْعلِيِم َشْيٍء ِمْن اْلقُْرآِن 

 ِمْن اْلِعْلِم أَْو اْلبِنَاِء أَْو اْلِخيَاطَِة أَْو َغْيِر َذلَِك إَذا تََراَضيَا بَِذلَِك.

ٍة  َداُق بَِما قَلَّ أَْو َكثَُر لََكاَن ُكلُّ أََحٍد َواِجَد الطَّْوِل لُِحرَّ وقال أيضا : قَالُوا: فَلَْو َجاَز الصَّ

ٍد: ََل  نَْدِري َعلَى َما نَْحِمُل هََذا اْلقَْوَل ِمْن قَائِلِِه، إَلَّ أَنَّنَا ََل نَُشكُّ فِي ُمْؤِمنٍَة؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِ تََعالَى َحاِضٌر، ِِلَنَّهُْم ََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّهُ ََل   أَنَّهُ لَْم يَْحُضْرهُ فِيِه ِمْن اْلَوَرِع َوتَْقَوى َّللاَّ

قُوَن بَْعَد هََذا يَُجوُز أَْن يَُكوَن َصَداُق اِْلََمِة  ِة، فََكْيَف يُفَرَّ َجِة أَقَلَّ ِمْن َصَداِق اْلُحرَّ اْلُمتََزوِّ

ٍة، َوبَْيَن ُوُجوِد الطَّْوِل لِنَِكاِح أََمٍة  ِ ِمْن التَّْمِويِه  -بَْيَن ُوُجوِد الطَّْوِل لِنَِكاِح ُحرَّ َونَُعوُذ بِاَّلَلَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ بَِما نَدْ  ا.فِي ِديِن َّللاَّ  ِري أَنَّهُ بَاِطٌل قَاِصِديَن إلَْيِه َعْمدا

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

الصداق ما تراضوا عليه من قليل وكثير ) سعيد بن المسيب ،والحسن ويحيى بن  -

، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد،  ، َواِْلَْوَزاِعيِّ سعيد اِلنصاري ،و ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق، َوأَبِي وَ  اْبِن أَبِي لَْيلَى، َواْبِن َوْهٍب َصاِحِب َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم، َوُجْملَةُ أَْصَحاِب اْلَحِديِث (

 حابه(َل يتزوج الرجل على أقل من عشرة أو عشرين درهما.)أبو حنيفة وأص

َل يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما. ) ابراهيم النخعي وروي عنه ان َل  -

 يقل عن الرطل من الفضة (

كراهة أن يتزوج الرجل على أقل من ثَلثة أواق .) قول َل يصح الشعبي ِِلَنَّهَا َعْن  -

 َوََل يُْدَرى َمْن هَُو( -أَبِي َسلََمةَ اْلُكوفِيِّ 
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 عن خمسين درهما. )سعيد بن جبير (َل يقل المهر  -

  -األحاديث واآلثار :

ِ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَءْت اْمَرأَةٌ إلَى َرُسوِل َّللاَّ فََذَكَر  -َصلَّى َّللاَّ

ْجنِيهَا إْن لَْم يَُكْن لََك بِ  ُجُل فَقَاَل: َزوِّ هَا َحاَجةٌ؟ قَاَل: هَْل ِعْنَدك اْلَحِديَث، َوفِيِه فَقَاَم الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشْيٌء تُْصِدقُهَا؟ قَاَل: َما ِعْنِدي إَلَّ إَزاِري، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إْن  -َصلَّى َّللاَّ

تَِمْس َولَْو أَْعطَْيتهَا إيَّاهُ َجلَْست ََل إَزاَر لََك فَاْلتَِمْس َشْيئاا؟ قَاَل: َما أَِجُد َشْيئاا، قَاَل: الْ 

ا ِمْن َحِديٍد؟ فَاْلتََمَس فَلَْم يَِجْد َشْيئاا، فَقَاَل: أََمَعَك ِمْن اْلقُْرآِن َشْيٌء؟ قَاَل: نََعْم ُسوَرةُ  َخاتَما

ْجنَاَكهَا بَِما َمَعك ِمْن اْلقُْرآنِ   .)صحيح(« َكَذا َوُسوَرةُ َكَذا، قَاَل: قَْد َزوَّ

ِ : »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَالَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَءْت اْمَرأَةٌ إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ قَْد َوهَْبُت نَْفِسي لََك فَاْصنَْع فِي َما ِشْئَت؟ فَقَاَل لَهُ َشابٌّ ِعْنَدهُ: يَا  فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ إْن لَْم يَُكْن لََك بِهَا َحاَجةٌ فََزوِّ  ْجنِيهَا؟ قَاَل: أََوِعْنَدَك َشْيٌء تُْعِطيهَا إيَّاهُ؟ قَاَل: َرُسوَل َّللاَّ

ا ِمْن َحِديٍد؟ فَأَتَاهُ فَقَاَل: َما  َما أَْعلَُمهُ، قَاَل: فَاْنطَلِْق فَاْطلُْب فَلََعلََّك تَِجُد َشْيئاا، َولَْو َخاتَما

ْعطَْيتَهَا إيَّاهُ لَْم يَْبَق َعلَْيك َشْيٌء، قَاَل: َوَجْدُت َشْيئاا إَلَّ إَزاِري هََذا، قَاَل: إَزاُرَك هََذا إْن أَ 

ْجتَُكهَا فََعلِّْمهَا ِمْن اْلقُْرآنِ   )صحيح(« . أَتَْقَرأُ أُمَّ اْلقُْرآِن؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَاْنطَلِْق فَقَْد َزوَّ

ِ »أَبِي النُّْعَماَن اِْلَْزِديُّ قَاَل  - َج َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َزوَّ اْمَرأَةا َعلَى  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا .)موضوع() فِيِه ثَََلُث ُعيُوٍب « ُسوَرٍة ِمْن اْلقُْرآِن، ثُمَّ قَاَل: ََل يَُكوُن ِِلََحٍد بَْعَدَك َمْهرا

-: 

لُهَا  ةَ فِي ُمْرَسٍل، إْذ َرَواهُ ُشْعبَةُ َعْن أَيُّوَب. -أَوَّ  أَنَّهُ ُمْرَسٌل، َوََل ُحجَّ

 أَنَّ أَبَا َعْرفََجةَ اْلفَاِشيَّ َمْجهُوٌل ََل يَْدِري أََحٌد َمْن هَُو. -انِي َوالثَّ 

ا ََل يَْعِرفُهُ أََحٌد.(  -َوالثَّالُِث   أَنَّ أَبَا النُّْعَماَن اِْلَْزِديُّ َمْجهُوٌل أَْيضا

ِ آُخُذ َعلَى كِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس  - ا؟ فَقَاَل لَهُ أَنَّ َرُجَلا قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ أَْجرا تَاِب َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  -َصلَّى َّللاَّ ا ِكتَاُب َّللاَّ « إنَّ أََحقَّ َما أََخْذتُْم َعلَْيِه أَْجرا

 .)صحيح(

ِه  - اِمِت َعْن َعمِّ قُْرآِن فَأَْعطَاهُ أَْهلُهُ َشْيئاا، أَنَّهُ َرقَى َمْجنُوناا بِأُمِّ الْ »َعْن َخاِرَجةَ ْبِن الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََذَكَر َذلَِك لَِرُسوِل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« قٍّ ُكْل، فَلََعْمِري َمْن أََكَل بُِرْقيَِة بَاِطٍل، لَقَْد أََكْلَت بُِرْقيَِة حَ  -َوَسلََّم 

-  ِ ْحَمِن ْبِن ِشْبٍل اِْلَْنَصاِريِّ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد الرَّ  -َصلَّى َّللاَّ

« اْقَرُءوا اْلقُْرآَن َوََل تَْغلُوا فِيِه َوََل تَْجفَُوا َعْنهُ َوََل تَأُْكلُوا بِِه َوََل تَْستَْكثُِروا بِهِ »يَقُوُل: 
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َوهَُو َمْجهُوٌل. ثُمَّ لَْو َصحَّ لَْم تَُكْن لَهُْم بِِه  -)ضعيف( ) َِرَوايَةُ أَبِي َراِشٍد اْلُحْبَرانِيِّ .

، َوأَْكٌل بِبَاِطٍل، فَاِْلَْكُل بَِحقٍّ َحَسٌن( ةٌ، ِِلَنَّ اِْلَْكَل أََكََلِن: أَْكٌل بَِحقٍّ  ُحجَّ

ِ  أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب أَنَّهُ »ِمْن طَِريِق  - ا، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َعلََّم َرُجَلا اْلقُْرآَن فَأَْهَدى إلَْيِه فََرسا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َ فِي ُعنُقَِك يَْوَم اْلقِيَاَمِة نَارٌ  -َصلَّى َّللاَّ  « .أَتُِحبُّ أَْن تَأْتَِي َّللاَّ

َق »َوفِي بَْعِض أَْلفَاِظِه  َوفِي بَْعِضهَا « طَْوقاا ِمْن نَاٍر فَاْقبَْلهَاإْن ُكْنَت تُِحبُّ أَْن تُطَوَّ

)ضعيف( ) فَإِنَّ أََحَد طُُرقِِه فِي ِرَوايَتِِه اِْلَْسَوُد « . َجْمَرةا بَْيَن َكتِفَْيَك تُقَلَُّد بِهَا أَْو تَُعلِّقُهَا»

 ََل يُْدَرى َمْن هَُو. -َوهَُو َمْجهُوٌل  -ْبُن ثَْعلَبَةَ 

ِ ْبِن اْلَعََلِء َواِْلُْخَرى: ِمْن   ََل يُْدَرى َمْن هَُو. -َوهَُو َمْجهُوٌل  -طَِريِق أَبِي َزْيٍد َعْبِد َّللاَّ

 فََسقَطَْت ُكلُّهَا.( -َوهَُو َضِعيٌف  -َوالثَّالِثَةُ: ِمْن طَِريِق بَقِيَِّة 

َج أُمَّ ُسلَْيٍم  - ُ َعْنهَُما  -أَنَّ أَبَا طَْلَحةَ تََزوَّ ى أَْن يُْسلَِم، فَلَْم يَُكْن لَهَا َمْهٌر َعلَ  -َرِضَي َّللاَّ

 َغْيُره)صحيح(

ةَ لَهُْم فِيِه لَِوْجهَْيِن   :-قال المؤلف: َوهََذا ََل ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََحُدهَُما: أَنَّ َذلَِك َكاَن قَْبَل ِهْجَرِة َرُسوِل َّللاَّ ٍة، ِِلَنَّ أَبَا  -َصلَّى َّللاَّ بُِمدَّ

ا، َولَْم يَُكْن نََزَل إيَجاُب إيتَاِء النَِّساِء طَْلَحةَ  ِل اِْلَْنَصاِر إْسََلما ْسََلِم، ِمْن أَوَّ قَِديُم اْْلِ

 َصُدقَاتِِهنَّ بِِه.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الثَّانِي: أَنَّهُ لَْيَس فِي َذلَِك اْلَخبَِر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َعلَِم َذلَِك( -َصلَّى َّللاَّ

ِ »أَنَِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ  - ْحَمِن ْبَن َعْوٍف قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَْن َعْبَد الرَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ْجُت اْمَرأَةا ِمْن اِْلَْنَصاِر فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََزوَّ َكْم  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ُسْقَت إلَْيهَا؟ قَاَل:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوْزَن نََواٍة ِمْن َذهٍَب فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ أَْولِْم  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َولَْو بَِشاةٍ 

ِ َعْن النَّبِيِّ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ََل َصَداَق أَقَلَّ ِمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َوهَُو فِي َغايَِة  -.)موضوع() أََحُدهَُما: ِمْن طَِريِق َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن « َدَراِهمَ  َعَشَرةِ 

قُوِط  َوايَةُ َعْنهُ  -السُّ ِر ْبِن ُعبَْيٍد اْلَحلَبِيِّ  -ََل تَِحلُّ الرِّ َوهَُو  -َواْْلَخُر: ِمْن طَِريِق ُمبَشِّ

ِ َكذَّاٌب َمْشهُوٌر بَِوْضِع اْلَكِذِب َعلَى رَ  ُ تََعالَى َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُسوِل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

اِج ْبِن أَْرطَاةَ   َوهَُو َساقِطٌ( -اْلَحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  - َمْن َحلََف َعلَى ِمْنبَِري بِيَِميٍن آثَِمٍة َوَجبَْت لَهُ » -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َن قَِضيباا ِمْن أََراكٍ النَّاُر َوإِْن َكا
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ُ َعْنهُ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب  - قَاَل: ََل يَُكوُن اْلَمْهُر أَقَلَّ ِمْن َعَشَرِة  -َرِضَي َّللاَّ

 َدَراِهَم.)ضعيف(

ْعبِيُّ يَقُ  -)َعْن َداُود ْبِن يَِزيَد اِْلَْوِديِّ  قُوِط، َكاَن الشَّ وُل: إَذا َرأَى َوهَُو فِي َغايَِة السُّ

اِوي: فََما َماَت َحتَّى  اْختََِلطَهُ ََل تَُموُت َحتَّى تَُكوَن فِي َرْأِسك ثَََلُث َكيَّاٍت، قَاَل الرَّ

 ُكِوَي فِي َرْأِسِه ثَََلَث َكيَّاٍت.

ْعبِيَّ لَْم يَْسَمْع ِمْن َعلِيٍّ قَطُّ َحِديثاا(  ثُمَّ ِهَي ُمْرَسلَةٌ، ِِلَنَّ الشَّ

ا.)صحيح(َعْن ابْ  -  ِن َعبَّاٍس قَاَل: لَْو َرِضيَْت بِِسَواٍك ِمْن أََراٍك لََكاَن َمْهرا

َج بِقَلِيِل َمالِِه أَْو  - َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّهُ قَاَل: " لَْيَس َعلَى أََحٍد ُجنَاٌح أَْن يَتََزوَّ

 َكثِيِرِه إَذا اْستَْشهَُدوا َوتََراَضْوا ". )صحيح(

َجَها َوَجَعَل ِعْتقََها َصَداقََها[ م -  1218]َمْسأَلَةٌ أَْعتََق أََمتَهُ َعلَى أَْن يَتََزوَّ

َجهَا َوَجَعَل ِعْتقَهَا َصَداقَهَا  - : فَهَُو -ََل َصَداَق لَهَا َغْيُرهُ  -َوَمْن أَْعتََق أََمتَهُ َعلَى أَْن يَتََزوَّ

 ةٌ فَاِضلَةٌ.َصَداٌق َصِحيٌح، َونَِكاٌح َصِحيٌح، َوُسنَّ 

َجهُ بَطَلَ  ةٌ َوََل يَْرِجُع َعلَْيهَا بَِشْيٍء، فَلَْو أَبَْت أَْن تَتََزوَّ ُخوِل فَِهَي ُحرَّ  فَإِْن طَلَّقَهَا قَْبَل الدُّ

 ِعْتقُهَا َوِهَي َمْملُوَكةٌ َكَما َكانَْت.

ُخوِل فَََل  ا قَْولُنَا: إْن َطلَّقَهَا قَْبَل الدُّ َشْيَء لَهُ َعلَْيهَا، ِِلَنَّ الَِّذي فََرَض لَهَا وقال أيضا: َوأَمَّ

َوتَْكلِيُف اْلَغَراَمِة هَُو إيَجاُب َغْيِر نِْصِف َما  -َوهَُو َشْيٌء قَْد تَمَّ فَََل يُْستَْدَرُك  -هَُو ِعْتقُهَا 

 فََرَض لَهَا فَََل يَُجوُز.

ْجهُ فَإِْن َعتََق لَْم يَتِمَّ  ا إْن لَْم تَتََزوَّ َجهُ فَيَُكوُن َصَداقُهَا، َوأَمَّ ؛ إنََّما هَُو ِعْتٌق بَِشْرِط أَْن تَتََزوَّ

َجْتهُ فَقَْد تَمَّ النِّ  ا إْن تََزوَّ ْجهُ فَََل َصَداَق لِنَِكاٍح لَْم يَتِمَّ فَهَُو بَاِطٌل، َوأَمَّ َكاُح، فَإَِذا لَْم تَتََزوَّ

ِة النَِّكاِح الَِّذي َعلَّ   َق بِِه.َوَصحَّ اْلِعْتُق لِِصحَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

كراهة جعل عتق المرأة صداقها.) أَنَِس ْبِن َمالٍِك، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد، 

 َوإِْبَراِهيَم، منصور بن المعتمر (

ُد ْبُن الْ  - َحَسِن، َوُزفَُر ْبُن ََل يَُجوُز أَْن يَُكوَن ِعْتُق اِْلََمِة َصَداقَهَا.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوُمَحمَّ

 اْلهَُذْيِل، َوَمالٌِك، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َواللَّْيُث(

ٌد،  - ةٌ.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوُزفَُر، َوُمَحمَّ إْن جعل صداقها عتقهاَ فَلَهَا َعلَْيِه َمْهُر ِمْثلِهَا َوِهَي ُحرَّ

 َوَمالٌِك( 
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  -إْن جعل صداقها عتقهاَ فأبت أن تتزوجه : -

ٌد(تَْسعَ   ى لَهُ فِي قِيَمتِهَا. ) أَبُو َحنِيفَةَ، َوُمَحمَّ

 ََل َشْيَء لَهُ َعلَْيهَا. )مالك وزفر(

 إن طلقها قبل الدخول بها سعت له في نصف قيمتها .)ابن جريج وعطاء ( -

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْعتََق َصفِيَّةَ َوَجَعَل » -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 «ِعْتقَهَا َصَداقَهَا

 )صحيح(« . ثُمَّ َجَعلَ »قَاَل قَتَاَدةُ فِي ِرَوايَتِِه: 

ِة اْلِعْتِق لَهَا، َوَذلَِك اْلِعْتُق الَِّذي َصحَّ  ةٌ بَْعَد ِصحَّ َجهَا إَلَّ َوِهَي ُحرَّ قال المؤلف: َما تََزوَّ

َجهَا بِِه َوهَُو َصَداقُهَا إيَّاهُ، َواْستَْوفَْتهُ لَهَا بَِشْرِط أَْن يَ  َوََل فَْرَق بَْيَن هََذا َوبَْيَن َمْن  -تََزوَّ

َجهَا َعلَى تِْلَك الدََّراِهِم الَّتِي لَهُ ِعْنَدهَا، َوهُْم ََل  أَْعطَى اْمَرأَةا َدَراِهَم ثُمَّ َخَطبَهَا فَتََزوَّ

 يُْنِكُروَن هََذا.

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »  عن ابن عمر - أََخَذ ُجَوْيِريَةَ فِي َغْزَوِة بَنِي  -َصلَّى َّللاَّ

َجهَا َوَجَعَل ِعْتقَهَا َصَداقَهَا. )صحيح(  اْلُمْصَطلِِق فَأَْعتَقَهَا َوتََزوَّ

ْتُرَك َما َرَوى إَلَّ لِفَْضِل ِعْلٍم قال المؤلف: قَالُوا: َواْبُن ُعَمَر ََل يََرى َذلَِك، فَُمَحاٌل أَْن يَ 

 ِعْنَدهُ، بِِخََلِف َذلَِك؟

ةَ الَّتِي  ةٌ، ِِلَنَّ اْلُحجَّ لَْو َصحَّ َما َذَكُروهُ: ِمْن أَنَّ اْبَن ُعَمَر لَْم يََر َذلَِك لََما َكانَْت فِيِه ُحجَّ

ُ تََعالَى بِهَا َوبِاتِّبَاِعهَا، إنََّما ِهَي مَ  ِ أََمَرنَا َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -ا َرَوْوهُ لَنَا َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ََل َما َرَواهُ َمْن َرآهُ ِمْنهُْم بَِرْأٍي اْجتَهََد فِيِه َوأََصاَب: إْن َوافََق النَّصَّ فَلَهُ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

 ِه فَلَهُ أَْجٌر َواِحٌد.أَْجَراِن، أَْو أَْخطَأَ إْن َخالََف النَّصَّ َغْيَر قَاِصٍد إلَى ِخََلفِ 

ُجِل يُْعتُِق اْلَجاِريَةَ ثُمَّ  - َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل: " إنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُوُل فِي الرَّ

اِكِب بََدنَتَهُ " قَاَل إْبَراِهيُم: َوَكاَن أَْعَجُب َذلَِك إلَى أَْصَحابِنَا أَْن يَْجَعلُ  ُجهَا َكالرَّ وا يَتََزوَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَقَْط  -ِعْتقَهَا َصَداقَهَا فَإِنََّما َكِرهَ اْبُن ُعَمَر َزَواَج اْلَمْرِء َمْن أَْعتَقَهَا َّلِلَّ

 .)صحيح(

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ ُجَوْيِريَةَ قَالَْت لَِرُسوِل َّللاَّ ا إنَّهَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ اِس أَْو اْبِن َعمٍّ لَهُ، َوإِنَّهَا َكاتَبَْتهُ َوأَتَْت َرُسوَل َّللاَّ  َوقََعْت فِي َسْهِم ثَابِِت ْبِن قَْيِس ْبِن الشَّمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ََلةُ َوالسَََّلُم  -تَْستَِعينُهُ فِي ِكتَابَتِهَا، َوإِنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ هَا: قَاَل لَ  -َعلَْيِه الصَّ

ُجكِ  : -ضعيف() ِمْن طَِريقَْيِن َضِعيفَْيِن «)أَْو َخْيٌر ِمْن َذلَِك، أَْقِضي َعْنِك ِكتَابَتَِك َوأَتََزوَّ
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. َواْْلَخُر  -أََحُدهَُما  ِ اْلبَكَّائِيِّ ِمْن طَِريِق أََسِد ْبِن ُموَسى،  -ِمْن طَِريِق ِزيَاِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َوِكََلهَُما َضِعيٌف(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ عَ  - أَيَُّما اْمِرٍئ أَْعتََق أََمتَهُ ثُمَّ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

َجهَا بَِمْهٍر َجِديٍد فَلَهُ أَْجَرانِ  انِيُّ « . تََزوَّ َوهَُو َضِعيٌف  -)ضعيف() اْنفََرَد بِِه يَْحيَى اْلِحمَّ

ا   َوهَُو َضِعيٌف( -ْبِن َعيَّاٍش  َعْن أَبِي بَْكرِ  -ِجد ا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َكانَْت لَهُ َجاِريَةٌ فَأَْحَسَن أََدبَهَا َوَعلََّمهَا » -َصلَّى َّللاَّ

َجهَا فَلَهُ أَْجَراِن اْثنَانِ   .)صحيح(« فَأَْحَسَن تَْعلِيَمهَا ثُمَّ أَْعتَقَهَا فَتََزوَّ

ِ  أَنَّ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ تَْيِن: َرُجٌل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ثَََلثَةٌ يُْؤتَْوَن أَْجَرهُْم َمرَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب آَمَن بِنَبِيِِّه َوأَْدَرَك النَّبِيَّ  هُ فَآَمَن بِِه َواتَّبَعَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َعلَْيِه َوَحقَّ َسيِِّدِه فَلَهُ أَْجَراِن، َوَرُجلٌ   َوَصدََّق بِِه فَلَهُ أَْجَراِن، َوَعْبٌد َمْملُوٌك أَدَّى َحقَّ َّللاَّ

َجهَا  فَلَهُ َكانَْت لَهُ أََمةٌ فََغذَّاهَا فَأَْحَسَن ِغَذاَءهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَْحَسَن أََدبَهَا ثُمَّ أَْعتَقَهَا فَتََزوَّ

 )صحيح(« أَْجَرانِ 

ْوِج بَِشْيٍء[ م  1211]َمْسأَلَةٌ ََل تُْجبََر اْلَمْرأَةُ َعلَى أَْن تَتََجهََّز لِلزَّ

، ََل ِمْن  قال ابن حزم: َوََل يَُجوُز أَْن تُْجبََر اْلَمْرأَةُ َعلَى أَْن تَتََجهََّز إلَْيِه بَِشْيٍء أَْصَلا

َداُق ُكلُّهُ لَهَا تَْفَعُل فِيِه ُكلِِّه َصَداقِهَا الَِّذي أَْصَدقَهَا، وَ  ََل ِمْن َغْيِرِه ِمْن َسائِِر َمالِهَا، َوالصَّ

ْوِج فِي َذلَِك، َوََل اْعتَِراَض.  َما َشاَءْت، ََل إْذَن لِلزَّ

ِة قَْولِنَا  ِ تََعالَى: }َوآتُوا النَِّساَء -وقال أيضا: َوبُْرهَاُن ِصحَّ َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةا فَإِْن : قَْوُل َّللاَّ

ا فَُكلُوهُ هَنِيئاا َمِريئاا{ ]النساء:   [٢ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفسا

َجالِ  َجاِل أَْن يُْعطُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةا، َولَْم يُبِْح لِلرِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى الرِّ  فَاْفتََرَض َّللاَّ

 إَلَّ بِِطيِب أَْنفُِس النَِّساِء، فَأَيُّ بَيَاٍن بَْعَد هََذا نَْرَغُب؟ ِمْنهَا َشْيئاا 

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما  َجاُل قَوَّ : }الرِّ ِ َعزَّ َوَجلَّ وقال أيضا: َوَشَغَب بَْعُضهُْم بِقَْوِل َّللاَّ

ُ بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض{ ]النساء:  َل َّللاَّ ، َوََل يَِحلُّ [ ؟ فَقُْلنَا: َصدَ ٢٢فَضَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َق َّللاَّ

تَْحِريُف اْلَكلِِم َعْن َمَواِضِعِه، َوََل أَْن نَقُوَل َعلَْيِه َعزَّ َوَجلَّ َما لَْم يَقُْل، فَهََذا ِمْن أَْكبَِر 

 اْلَكبَائِِر.

ِف َولَْيَس فِي هَِذِه اْْليَِة ِذْكٌر لِقِيَاِمِه َعلَى َشْيٍء ِمْن َمالِهَا، َوََل لِ  ْلُحْكِم بَِرْأيِِه، َوََل لِلتََّصرُّ

 فِيِه.

 َوإِنََّما فِيهَا أَنَّهُ قَائٌِم َعلَْيهَا يُْسِكنُهَا َحْيُث يَْسُكُن َويَْمنَُعهَا ِمْن اْلُخُروِج إلَى َغْيِر اْلَواِجِب،

لُهَا َحْيُث يَْرَحُل.  َويَُرحِّ

 -أقوال الفقهاء:
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، َوأَبِو ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم.بمثل قول المؤلف يقول : أَبِو حَ  -  نِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

إْن أَْصَدقَهَا َدنَانِيَر أَْو َدَراِهَم أُْجبَِرْت َعلَى أَْن تَْبتَاَع بُِكلِّ َذلَِك ُشوَرةا ِمْن ثِيَاٍب َوِوطَاٍء  -

ُل بِِه لَهُ، َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْن تَْقِضَي ِمْنهَا ، فَإِْن  َوُحلِيٍّ تَتََجمَّ َدْيناا َعلَْيهَا إَلَّ ثَََلثَةَ َدنَانِيَر فَأَقَلَّ

. ٍة فَهَُو لَهَا، َوََل تُْجبَُر َعلَى أَْن تَْبتَاَع بِهَا ُشوَرةا أَْصَلا  أَْصَدقَهَا نِقَاَر َذهٍَب أَْو نِقَاَر فِضَّ

أَْصَدقَهَا ثِيَاباا َوِوطَاءا أُْجبَِرْت َعلَى أَْن  فَإِْن أَْصَدقَهَا ُحلِي اا أُْجبَِرْت أَْن تَتََحلَّى بِِه لَهُ، فَإِنْ 

 تَْلبََسهَا بَِحْضَرتِِه، َولَْم تَِجْب لَهَا َعلَْيِه ِكْسَوةٌ َحتَّى تَْمِضَي ُمدَّةٌ تَْخلَُق فِيهَا تِْلَك الثِّيَاُب.

ا أُْنثَى أُْجبَِرْت َعلَى أَْن تَْخُدَمهَا َولَْم يَ   ُكْن لَهَا بَْيُعهَا.فَإِْن أَْصَدقَهَا َخاِدما

ا فَلَهَا أَْن تَْفَعَل فِيِه َما َشاَءْت ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِرِه. فَلَْو أَْصَدقَهَا َدابَّةا، أَ  ْو َوإِْن أَْصَدقَهَا َعْبدا

ْوِج فِي ُكلِّ َذلَِك َرْأٌي، َوهُ  ا لَْم يَُكْن لِلزَّ ا، أَْو طََعاما َو لَهَا تَْفَعُل َماِشيَةا، أَْو َضْيَعةا، أَْو َدارا

ْوِج أَْن يَْنتَفَِع بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوََل أَْن يَْنظَُر فِي ِه فِيِه َما َشاَءْت ِمْن بَْيٍع أَْو َغْيِرِه َولَْيَس لِلزَّ

 إَلَّ بِإِْذنِهَا إْن َشاَءْت. )مالك(

 -األحاديث واآلثار: 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآ -َعْن َرُسوِل َّللاَّ تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِِلَْربٍَع: لُِحْسنِهَا، َوَمالِهَا، : »-لِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

يِن تَِربَْت يََداكَ  -َوَجَمالِهَا، َوِدينِهَا   .)صحيح(« فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ

ا ََل نَِظيَر لَهُ  ِ -قال المؤلف: َوهََذا َعَجٌب ِجد ا ُل َذلَِك: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َصلَّ  -: أَوَّ ى َّللاَّ

بَهُ، بَْل إنََّما أَْوَرَد َذلَِك  -َوَسلََّم  لَْم يَأُْمْر أَْن تُْنَكَح لَِمالِهَا، َوََل نََدَب إلَى َذلَِك، َوََل َصوَّ

اِعيَن اْلَمْذُموِم فِْعلُهُْم فِي َذلَِك بَْل  ا َعْن فِْعِل النَّاِس فَقَْط، َوهَِذِه أَْفَعاُل الطَّمَّ فِي إْخبَارا

ْنَكاُر لَِذلَِك بِقَْولِِه  ََلةُ َوالسَََّلُم  -اْلَخبَِر نَْفِسِه اْْلِ فَلَْم « فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّينِ : »-َعلَْيِه الصَّ

ْوجَ  ةا، لَِكنَّ اْلَواِجَب أَْن تَْنِكَح اْلَمْرأَةُ الزَّ يِن َخاصَّ  يَأُْمْر بِأَْن تُْنَكَح بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك إَلَّ لِلدِّ

َداَق َعلَْيِه َوالنَّفَقَةَ َواْلِكْسَوةَ. َ تََعالَى أَْوَجَب لَهَا الصَّ  لَِمالِِه، ِِلَنَّ َّللاَّ

-  ِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ ََل : »-َصلَّى َّللاَّ

، َوََل تَْنِكُحوهُنَّ ِِلَْمَوالِِهنَّ فَلََعلَّ أَْمَوالَهُنَّ  تَْنِكُحوا النَِّساَء لُِحْسنِِهنَّ  فَلََعلَّ ُحْسنَهُنَّ يُْرِديِهنَّ

يِن، َوَِلََمةٌ َسْوَداُء َخْرَماُء َذاُت ِديٍن أَْفَضلُ  ، َوأَْنِكُحوهُنَّ لِلدِّ  .)صحيح(« يُْطِغيِهنَّ

َخطََب إلَى َرُجٍل اْبنَتَهُ ِمْن اْمَرأٍَة َعَربِيٍَّة فَأَْنَكَحهَا  أَنَّ َرُجَلا   أَبِي اْلَجََلِل اْلَعتَِكيِّ َعنْ  -

ا َدَخَل بِهَا َعلَِم بَْعَد َذلَِك فَأَتَى مُ  هَا أَْعَجِميَّةٌ، فَلَمَّ َعاِويَةَ إيَّاهُ فَبََعَث إلَْيِه بِاْبنٍَة لَهُ أُْخَرى أُمُّ

ُجُل  -َوَكاَن َعلِيٌّ َحْرباا لُِمَعاِويَةَ  -َحَسٍن فَقَصَّ َعلَْيِه؟ فَقَاَل: ُمْعِضلَةٌ َوََل أَبَا  فَقَاَل الرَّ

ُجُل َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل:  لُِمَعاِويَةَ فَأَْذْن لِي أَْن آتِيَهُ؟ فَأَِذَن لَهُ ُمَعاِويَةُ، فَأَتَى الرَّ

، فََردَّ َعلَْيِه السَََّلَم، فَقَصَّ  ةَ؟ فَقََضى َعلِيٌّ َعلَى أَبِي  السَََّلُم َعلَْيك يَا َعلِيٌّ َعلَْيِه اْلقِصَّ

َداِق الَِّذي َساَق ِمْنهَا ِِلُْختِهَا بِمَ  ا اْلَجاِريَِة بِأَْن يَُجهَِّز اْبنَتَهُ الَّتِي أَْنَكَحهَا إيَّاهُ بِِمْثِل الصَّ
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ِضَي ِعدَّةُ أُْختِهَا.)قال المؤلف: أََصاَب ِمْن فَْرِجهَا، َوأََمَرهُ أَْن ََل يََمسَّ اْمَرأَتَهُ َحتَّى تَْنقَ 

 الجَلل بن أبي الجَلل غير مشهور( 

ُ َعْنهَُما  -َعْن أَنٍَس فََذَكَر ِخْطبَةَ َعلِيٍّ فَاِطَمةَ  - َوأَنَّ َعلِي اا بَاَع ِدْرَعهُ » -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِأَْربَِعِمائٍَة َوثََمانِيَن قَاَل: فَأَتَْيُت بِهَا َرُسوَل َّللاَّ فََوَضْعتُهَا فِي  -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل: « ِحْجِرِه فَقَبََض ِمْنهَا قَْبَضةا فَقَاَل: يَا بََِلٌل أَْبِغنَا بِهَا ِطيباا، َوأََمَرهُْم أَْن يَُجهُِّزوهَا

ْرِط َوِوَساَدةٌ ِمْن أُْدٍم َحْشُوهَا لِي  ٌف َوِمْلُء اْلبَْيِت َكثِيباا.فَُجِعَل لَنَا َسِريٌر َمْشُروطٌ بِالشَّ

ةٌ َعلَْيِهْم، ِِلَنَّهُ ََل تَْبلُُغ قَْبَضةٌ فِي ِطيٍب، َوَسِريٌر َمْشُروطٌ  قال المؤلف: َوهََذا ُحجَّ

ا  ِريِط، َوِوَساَدةٌ ِمْن أُْدٍم َحْشُوهَا لِيٌف: ُعْشَر أَْربَِعِمائَِة ِدْرهٍَم َوثََمانِيَن ِدْرهَما فَظَهََر  -بِالشَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ  -فََساُد قَْولِِهْم   َواْلَحْمُد َّلِلَّ

 

 

ْوَجِة[م ْوِج ِكْسَوةُ الزَّ  1211]َمْسأَلَةٌ َعلَى الزَّ

ْوَجِة  ْوِج ِكْسَوةُ الزَّ َونَفَقَتُهَا، َوَما تَتََوطَّاهُ  -ُمْذ يَْعقُِد النَِّكاَح  -قال ابن حزم: َوَعلَى الزَّ

ا َوتَتََغطَّاهُ َوتَْفتَ   -َذاَت أٍَب أَْو يَتِيَمةا  -َصِغيَرةا أَْو َكبِيَرةا  -ِرُشهُ، َوإِْسَكانُهَا َكَذلَِك أَْيضا

ةا َكانَْت أَْو أََمةا  -ُدِعَي إلَى اْلبِنَاِء أَْو لَْم يُْدَع نََشَزْت أَْو لَْم تَْنِشْز  -َغنِيَّةا أَْو فَقِيَرةا   -ُحرَّ

ئَْت َمَعهُ بَْيتاا أَْو لَ  ْأ.بُوِّ  ْم تُبَوَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َما َعلَى النَّاِشِز فَقَاَل: }َوالَلتِي تََخافُوَن نُُشوَزهُنَّ  وقال أيضا: َوقَْد بَيََّن َّللاَّ

فَِعظُوهُنَّ َواْهُجُروهُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوهُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََل تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ َسبِيَل{ 

 . [٢٢]النساء: 

ْرُب، َولَْم يُْسقِْط َعزَّ َوَجلَّ نَفَقَتَهَ  ا فَأَْخبََر َعزَّ َوَجلَّ أَنَّهُ لَْيَس َعلَى النَّاِشِز إَلَّ اْلهَْجُر َوالضَّ

 َوََل ِكْسَوتَهَا.

 -أقوال الفقهاء:

 َل تسقط النفقة لمن تركت بيت زوجها غاضبة .)الحكم بن عتيبة( -

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(تجب النفقة على الزوجة الصغير -  ة التي َل تجامع.) ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

ْوِج إَلَّ َحتَّى يُْدَعى إلَى اْلبِنَاِء.)مالك( -  ََل نَفَقَةَ َعلَى الزَّ

 والجمهور على إسقاط النفقة عن الناشز . -

  -األحاديث واآلثار:
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ِ َما َحقُّ َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَْيِه؟ »َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويَةَ اْلقَُشْيِريِّ قَاَل  - قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

قَاَل: أَْن تُْطِعَمهَا إَذا طَِعْمُت َوتَْكُسَوهَا إَذا اْكتََسْيُت، َوََل تَْضِرْب اْلَوْجهَ، َوََل تُقَبِّْح، َوََل 

 )صحيح(« تَْهُجْر إَلَّ فِي اْلبَْيتِ 

-  ِ ِ » َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل فِي ُخْطبَتِِه فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َواْستَْحلَْلتُْم  َ فِي النَِّساِء فَإِنَُّكْم أََخْذتُُموهُنَّ بِأََماِن َّللاَّ فُُروَجهُنَّ َعَرفَةَ يَْوَم َعَرفَةَ: فَاتَّقُوا َّللاَّ

ِ تََعالَى وَ  ا تَْكَرهُونَهُ، فَإِْن فََعْلَن َذلَِك بَِكلَِمِة َّللاَّ لَُكْم َعلَْيِهنَّ أَْن ََل يُوِطْئَن فُُرَشُكْم أََحدا

ٍح َولَهُنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروفِ   .)صحيح(« فَاْضِربُوهُنَّ َضْرباا َغْيَر ُمبَرِّ

 ِ ُ  -قال المؤلف: فََعمَّ َرُسوُل َّللاَّ ا ِمْن  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ُكلَّ النَِّساِء َولَْم يَُخصَّ نَاِشزا

أَةا بَْيتاا ِمْن َغْيِرهَا .  َغْيِرهَا، َوََل َصِغيَرةا َوََل َكبِيَرةا، َوََل أََمةا ُمبَوَّ

طَالَْت َغْيبَتُهُ أَْن يَْبَعثُوا َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب إلَى أَُمَراِء اِْلَْجنَاِد: أَْن اُْنظُُروا إلَى َمْن  -

 بِنَفَقٍَة أَْو يَْرِجُعوا. )صحيح(

 1211]َمْسأَلَةٌ طَلَّقََها قَْبَل أَْن يَطَأ َوقَْد َسمَّى لََها َصَداقًا َرِضيَْتهُ[ م

َوََل لَِغْيِرِه ِمْن أَْو الثَّيِِّب،  -َصِغيَرةا َكانَْت أَْو َكبِيَرةا  -قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ ِِلَِب اْلبِْكِر 

ْن  َسائِِر اْلقََرابَِة أَْو َغْيِرِهْم: ُحْكٌم فِي َشْيٍء ِمْن َصَداِق اَِلْبنَِة، أَْو اْلقَِريبَِة، َوََل ِِلََحٍد ِممَّ

ْوِج  فََعلُوا َشْيئاا  َوََل لَِغْيِرِه، فَإِنْ  -طَلََّق أَْو أَْمَسَك  -َذَكْرنَا أَْن يَهَبَهُ، َوََل َشْيئاا ِمْنهُ، ََل لِلزَّ

ا.  ِمْن َذلَِك فَهَُو َمْفُسوٌخ بَاِطٌل َمْرُدوٌد أَبَدا

 -َولَهَا أَْن تَهََب َصَداقَهَا أَْو بَْعَضهُ لَِمْن َشاَءْت، َوََل اْعتَِراَض ِِلٍَب َوََل لَِزْوٍج فِي َذلَِك 

 إَِلَّ فَََل.هََذا إْذ َكانَْت بَالَِغةا َعاقِلَةا بَقَِي لَهَا بَْعَدهُ ِغناى وَ 

  -اآليات واألحاديث واآلثار :

: }فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إَِل أَْن يَْعفُوَن أَْو يَْعفَُو الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاِح{  -  قَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ

هو قال المؤلف أن المقصود بقوله تعالى }الَِّذي بِيَِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاِح{ الزوج َل الولي و

ونافع مولى ابن عمر ونافع   قول على بن أبي طالب وابن عباس وروى عنه خَلفه

ومحمد بن   بين جبير بن مطعم وشريح وسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير

 ، ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ كعب القرظي وعطاء وقتادة وابن شبرمة َوهَُو قَْوُل اِْلَْوَزاِعيِّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم.َواللَّْيِث ْبِن َسعْ   ٍد، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

، َواْلَحَسِن  ، َوالشَّْعبِيِّ وخالفهم َجابِِر ْبِن َزْيٍد َعطَاٍء، َوَعْلقََمةَ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

نَاِد، َوِعْكِرَمةَ َمْولَ  ، َوأَبِي الزِّ  ى اْبِن َعبَّاٍس فقالوا هو الولى . اْلبَْصِريِّ
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يُِّد يَْعفُو َعْن  وقال الزهري هو اِلب ،وقال َمالٍِك َعْن َربِيَعةَ، َوَزْيِد ْبِن أَْسلََم أَنَّهُ السَّ

ةا: يَُجوُز َعْقُدهُ َعْن َصَداقِهَا  ةا فِي اْبنَتِِه اْلبِْكِر َخاصَّ َوهَُو  -َصَداِق أََمتِِه، َواِْلَُب َخاصَّ

 قَْوُل َمالٍِك.

قال المؤلف: فََوَجْدنَا أََمَد اِْلَْولِيَاِء ُمْضطَِرباا َكَما تََرى، ثُمَّ إنََّما هَُو اْلَعْقُد فَقَْط، ثُمَّ ََل 

ْوِج إْن َشاَء أَْمَضاهَا َوإِْن َشاَء  َشْيَء بِأَْيِديِهْم ُجْملَةا ِمْن ُعْقَدِة النَِّكاِح، بَْل ِهَي إلَى الزَّ

 ا بِالطَََّلِق.َحلَّهَ 

ْوِج ثَابِتاا فِي أَنَّ ُعْقَدةَ ُكلِّ نَِكاٍح بِيَِدِه، َوََل تَِصحُّ إَلَّ بِإَِراَدتِِه بُِكلِّ حَ  اٍل، َوَوَجْدنَا أََمَر الزَّ

. فَِة َعلَْيِه بََِل َشكٍّ  َوََل تَِحلُّ إَلَّ بِإَِراَدتِِه، فََكاَن أََحقَّ بِإِْطََلِق هَِذِه الصِّ

: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: ثُمَّ الْ  ِ َعزَّ َوَجلَّ بُْرهَاُن اْلقَاِطُع قَْوُل َّللاَّ

0٦٢. ] 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ فََكاَن « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

ا فِي َماِل َغْيِرِه فَهَُو َحَراٌم  َعْفُو اْلَولِيِّ  َعْن َماِل َولِيِِّه َكْسباا َعلَى َغْيِرِه فَهَُو بَاِطٌل، َوُحْكما

ْوُج الَِّذي يَْفَعُل فِي َماِل نَْفِسِه َما أََحبَّ ِمْن َعْفٍو أَْو يَْقِضي بَِحقِِّه  - ِ  -فََصحَّ أَنَّهُ الزَّ َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

َغاِر[ م]مَ   1211ْسأَلَةٌ نَِكاُح الشِّ

َجهُ  َج هََذا َولِيَّةَ هََذا َعلَى أَْن يَُزوِّ َغاِر: َوهَُو أَْن يَتََزوَّ قال ابن حزم : َوََل يَِحلُّ نَِكاُح الشِّ

ا، َسَواٌء َذَكَرا فِي ُكلِّ َذلَِك َصَداقاا لُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما أَوْ  ْحَداهَُما ُدوَن  اْْلَخُر َولِيَّتَهُ أَْيضا ِْلِ

ا، َوََل نَفَقَةَ  اِْلُْخَرى، أَْو لَْم يَْذُكَرا فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك َصَداقاا، ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء يُْفَسُخ أَبَدا

ْوِجيَِّة، َوََل ِعدَّةَ.  فِيِه؛ َوََل ِميَراَث، َوََل َصَداَق َوََل َشْيَء ِمْن أَْحَكاِم الزَّ

، َوََل يَْلَحُق بِِه اْلَولَُد، َوإِْن َكاَن َجاِهَلا فَََل َحدَّ َعلَْيِه، فَإِْن َكاَن َعالِ  ا فََعلَْيِه اْلَحدُّ َكاِمَلا ما

، َوإِْن َكانَْت َجاِهلَةا فَََل   َواْلَولَُد لَهُ ََلِحٌق، َوإِْن َكانَْت ِهَي َعالَِمةا بِتَْحِريِم َذلَِك فََعلَْيهَا اْلَحدُّ

 َشْيَء َعلَْيهَا.

َجهُ، فََذلَِك و َجهُ، ثُمَّ َخطََب اْْلَخُر إلَْيِه فََزوَّ قال أيضا: فَإِْن َخطََب أََحُدهَُما إلَى اْْلَخِر فََزوَّ

َج أََحُدهَُما اْْلَخَر   فَهََذا هَُو اْلَحَراُم اْلبَاِطُل. -َجائٌِز َما لَْم يُْشتََرْط أَْن يَُزوِّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 َذا النَِّكاُح َويُْفَسُخ َدَخَل بِهَا أَْو لَْم يَْدُخْل. )مالك(َل يَُجوُز هَ  -

 ََل يُْفَسُخ، إْن َدَخَل بِهَا.)ابن القاسم( -
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ا، أَْو  - يَا لُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما َمْهرا يُْفَسُخ هََذا النَِّكاُح إَذا لَْم يَُسمَّ فِي َذلَِك َمْهٌر، فَإِْن َسمَّ

ْحَداهَُما ُدونَ  يَا، َوَكاَن لُِكلِّ َواِحَدٍة  ِْلِ ا، َوبَطََل اْلَمْهُر الَِّذي َسمَّ اِْلُْخَرى ثَبََت النَِّكاَحاِن َمعا

ِمْنهَُما َمْهُر ِمْثلِهَا إْن َماَت، أَْو َوِطئَهَا، أَْو نِْصُف َمْهِر ِمْثلِهَا إْن طَلََّق قَْبَل 

ُخوِل.)الشافعي(  الدُّ

ْحَداهَُما ُدوَن اِْلُْخَرى، أَْو لَْم يَْذُكَرا  هَُو نَِكاٌح َصِحيٌح َذَكَرا - لُِكلِّ َواِحَدٍة َصَداقاا، أَْو ِْلِ

، أَْو اْشتَِراطاا َوبَيَّنَّا أَنَّهُ ََل َصَداَق فِي َذلَِك،َولُِكلِّ َواِحَدٍة فِي هََذا َمْهُر  َصَداقاا أَْصَلا

 ِمْثلِهَا.)الليث وأبوحنيفة(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: َعْن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َغاِر،  -َصلَّى َّللاَّ َعْن الشِّ

ْجنِي أُْختََك  ُجَك اْبنَتِي، أَْو َزوِّ ْجنِي اْبنَتََك َوأَُزوِّ ُجِل: َزوِّ ُجُل لِلرَّ َغاُر: أَْن يَقُوَل الرَّ َوالشِّ

ُجَك أُْختِي ا ِمْن طَِريِق صحيح() قال ا«)َوأَُزوِّ ا َصِحيحا ا ُمْسنَدا ينَاهُ أَْيضا لمؤلف:َوقَْد ُروِّ

 َجابٍِر، َواْبِن ُعَمَر، َوأَنٍَس، َوَغْيِرِهْم(

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َغاِر  -َصلَّى َّللاَّ  -نَهَى َعْن الشِّ

َج الرَّ  َغاُر أَْن يَُزوِّ َجهُ اْبنَتَهُ لَْيَس بَْينَهَُما َصَداقٌ َوالشِّ  .)صحيح(« ُجُل اْبنَتَهُ َعلَى أَْن يَُزوِّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْسََلِم : »-َصلَّى َّللاَّ ََل ِشَغاَر فِي اْْلِ

ُجَل أُْختَهُ بِ  ُجُل الرَّ َل الرَّ َغاُر أَْن يُبَدِّ  صحيح(«)أُْختِِه بَِغْيِر ِذْكِر َصَداقٍ َوالشِّ

َغاِر الَِّذي لَْم يُْذَكْر فِيهَا  قال المؤلف: َوهَُو أَنَّ هََذْيِن اْلَخبََرْيِن إنََّما فِيِهَما تَْحِريُم الشِّ

َداُق  َغاِر الَِّذي ُذِكَر فِيِه الصَّ َداُق فَقَْط، َولَْيَس فِيِه ِذْكُر الشِّ  -َوََل بِإَِجاَزٍة  ََل بِتَْحِريمٍ  -الصَّ

 ِ َل َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَمْن ادََّعى َذلَِك فَقَْد ادََّعى اْلَكِذَب َوقَوَّ َما لَْم يَقُْلهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َداُق فِي َغْيِر هََذْيِن اْلَخبَ  َغاِر الَِّذي ُذِكَر فِيِه الصَّ َرْيِن: قَطُّ فََوَجَب أَْن نَْطلَُب ُحْكَم الشِّ

َواِج،  َواُج بِالزَّ َغاِر، َوبَيَاِن أَنَّهُ الزَّ فََوَجْدنَا َخبََر أَبِي هَُرْيَرةَ، َوَجابٍِر قَْد َوَرَدا بُِعُموِم الشِّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َولَْم يُْشتََرْط  ُكوُت َعْنهُ، فََكاَن َخبَُر  -َعلَْيِه الصَّ فِيِهَما ِذْكُر َصَداٍق َوََل السُّ

ا َعلَى َخبَِر اْبِن ُعَمَر، َوَخبَُر أَنٍَس ِزيَاَدةُ ُعُموٍم ََل يَِحلُّ تَْرُكهَا.أَبِ   ي هَُرْيَرةَ َزائِدا

ْحَمِن ْبُن هُْرُمَز اِْلَْعَرُج قَاَل:  - إنَّ اْلَعبَّاَس ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب أَْنَكَح »َعْبُد الرَّ

ْحمَ  ْحَمِن اْبنَتَهُ: َوَكانَا اْبنَتَهُ َعْبَد الرَّ ِن ْبَن اْلَحَكِم ْبِن أَبِي اْلَعاِص ْبِن أَُميَّةَ، َوأَْنَكَحهُ َعْبُد الرَّ

: َجَعََل َصَداقاا، فََكتََب ُمَعاِويَةُ إلَى َمْرَواَن يَأُْمُرهُ بِالتَّْفِريِق بَْينَهَُما، َوقَاَل ُمَعاِويَةُ فِي ِكتَابِهِ 

َغاُر الَّذِ  ِ هََذا الشِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ي نَهَى َعْنهُ َرُسوُل َّللاَّ  .)صحيح(« -َصلَّى َّللاَّ

 1211]َمْسأَلَةٌ نَِكاٌح َعلَى َشْرٍط[م
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ِة  مَّ َداَق اْلَمْوُصوَف فِي الذِّ ، َحاَشا الصَّ قال ابن حزم: َوََل يَِصحُّ نَِكاٌح َعلَى َشْرٍط أَْصَلا

، َوَعلَى أَْن ََل يَُضرَّ بِهَا فِي نَْفِسهَا َوَمالِهَا: إْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو أَْو اْلَمْدفُوَع، أَْو اْلُمَعيَّنَ 

 تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن.

لَهَا، أَْو َغْيِر َذلَِك ُكلِّ  ى َعلَْيهَا، أَْو أَْن ََل يَُرحِّ ا بَِشْرِط ِهبٍَة أَْو بَْيٍع أَْو أَْن ََل يَتََسرَّ ِه، َوأَمَّ

لَِك فِي نَْفِس اْلَعْقِد فَهَُو َعْقٌد َمْفُسوٌخ، َوإِْن اْشتََرطَ َذلَِك بَْعَد اْلَعْقِد فَاْلَعْقُد فَإِْن اْشتََرطَ ذَ 

ُروطُ ُكلُّهَا بَاِطٌل، َسَواٌء َعقََدهَا بِِعْتٍق أَْو بِطَََلٍق أَْو بِأَْن أََمَرهَا بِيَِدهَا، أَْو  َصِحيٌح َوالشُّ

 َك بَاِطٌل.أَنَّهَا بِاْلِخيَاِر ُكلُّ َذلِ 

َجهَا َعلَى ُحْكِمِه، أَْو َعلَى ُحْكِمهَا، أَْو َعلَى ُحْكِم فََُلٍن، فَُكلُّ َذلَِك َعْقٌد  َوَكَذلَِك إْن تََزوَّ

 فَاِسٌد.

َداُق َوَصْيفاا َغْيَر َمْوُصوٍف، أَْو  وقال أيضا: َوََل يَُجوُز النَِّكاُح َعلَى أَْن يَُكوَن الصَّ

ا َغْيَر َمْوصُ  وفٍَة، أَْو بَْيتاا َغْيَر َمْوُصوٍف َوََل َمْحُدوٍد، َوُكلُّ َذلَِك يُْبِطُل النَِّكاَح إْن َخاِدما

 َعقََد َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ َمْجهُوٌل ََل يَْعِرُف َما هو.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

َجهَا َعلَى ُحْكِمهَا أَْو ُحْكِمِه  - َجاَز.) أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك، إْن اتَّفَقَا َعلَى َشْيٍء إَذا تََزوَّ

: فَلَهَا َمْهُر ِمْثلِهَا، َوقَاَل َمالِكٌ  : َواِْلَْوَزاِعيُّ ، فَإِْن لَْم يَتَّفِقَا قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ، َواِْلَْوَزاِعيُّ

ُخوِل( ُخوِل َولَهَا َمْهُر ِمْثلِهَا بَْعَد الدُّ  يُْفَسُخ قَْبَل الدُّ

 الرجل أَل يخرجها من بيتها أو بلدها : إذا شرطت المرأة على  -

 يبطل الشرط ويجوز النكاح .)الحسن(

يَْبطُُل الشَّْرطُ إَلَّ أَْن يَُكوَن ُمَعلَّقاا بِطَََلٍق أَْو بَِعتَاٍق، أَْو بِأَْن يَُكوَن أَْمُرهَا بِيَِدهَا أَْو 

 ا.)مالك وأبو حنيفة(بِتَْخيِيِرهَ 

  -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ إنَّ أََحقَّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُروِط أَْن تُوفُوا بِِه َما اْستَْحلَْلتُْم بِِه اْلفُُروجَ   .)صحيح(« الشُّ

فُوَن َمَعنَا، َوََل ُمْسلَِم َعلَى ظَْهِر اِْلَْرِض: قال المؤلف: َوََل ُمتََعلََّق لَهُْم بِِه، ِِلَنَّهُْم ََل يَْختَلِ 

ََلةَ،  فِي أَنَّهُ إْن َشَرطَ لَهَا أَْن تَْشَرَب اْلَخْمَر، أَْو أَْن تَأُْكَل لَْحَم اْلِخْنِزيِر، أَْو أَْن تََدَع الصَّ

لَهَا، َونَْحَو َذلَِك: أَنَّ ُكلَّ َذلَِك  أَْو أَْن تََدَع َصْوَم َرَمَضاَن، أَْو أَْن يَُغنَِّي لَهَا، أَْو أَْن يَْزفِنَ 

 ُكلِِّه بَاِطٌل ََل يَْلَزُمهُ.
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَْد َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يُِرْد قَطُّ فِي هََذا اْلَخبَِر َشْرطاا فِيِه  -َصلَّى َّللاَّ

طُ فَْرٍض، أَْو إيَجاُب َغْيِر فَْرٍض، ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك تَْحِريُم َحََلٍل، أَْو تَْحلِيُل َحَراٍم، أَْو إْسقَا

ِ تََعالَى، َوِِلََواِمِرِه  ََلةُ َوالسَََّلُم ، َواْشتَِراطُ اْلَمْرأَِة أَْن ََل  -ِخََلٌف ِِلََواِمِر َّللاَّ َعلَْيِه الصَّ

ى، أَْو أَْن ََل يَِغيَب َعْنهَا أَ  َج، أَْو أَْن ََل يَتََسرَّ لَهَا َعْن َداِرهَا يَتََزوَّ ُكلُّ َذلَِك  -ْو أَْن ََل يَُرحِّ

 ِ تَْحِريُم َحََلٍل، َوهَُو َوتَْحلِيُل اْلِخْنِزيِر َواْلَمْيتَِة َسَواٌء، فِي أَنَّ ُكلَّ َذلَِك ِخََلٌف لُِحْكِم َّللاَّ

.  َعزَّ َوَجلَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فََصحَّ أَنَّهُ  َداِق اْلَجائِِز.. ادَ إنََّما أَرَ  -َعلَْيِه الصَّ  َشْرطَ الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  - ََل يَِحلُّ َِلْمَرأٍَة تَْسأَُل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َر لَهَا  )صحيح(« طَََلَق أُْختِهَا لِتَْستَْفِرَغ َصْحفَتَهَا فَإِنََّما لَهَا َما قُدِّ

َج اْمَرأَةا َعْن َعْبِد  - ْحَمِن ْبِن َغْنٍم: أَنَّهُ َشِهَد ِعْنَد ُعَمَر َرُجٌل أَتَاهُ فَأَْخبََرهُ أَنَّهُ تََزوَّ الرَّ

َجاُل إْذ ََل  َوَشَرطَ لَهَا َداَرهَا؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: لَهَا َشْرطُهَا، فَقَاَل لَهُ َرُجٌل ِعْنَدهُ: هَلََكْت الرِّ

ُق َزْوَجهَا إَلَّ َطلَّقَْتهُ؟ فَقَاَل ُعَمُر: اْلُمْسلُِموَن َعلَى ُشُروِطِهْم ِعْنَد َمقَاِطِع تََشاُء اْمَرأَةٌ تَُطلِّ 

 ُحقُوقِِهْم.

َج َعلَى َعْهِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فََشَرطَ لَهَا أَْن ََل يُْخِرَجهَا، فََوَضَع ُعَمُر  - أَنَّ َرُجَلا تََزوَّ

 َمْرأَةُ َمَع َزْوِجهَا.َعْنهُ الشَّْرطَ َوقَاَل: الْ 

َج اْمَرأَةا َعلَى ُحْكِمهَا ثُمَّ َطلَّقَهَا قَْبَل أَْن يَتَّفِقَا َعلَى  - َعْن اْبِن ِسيِريَن: أَنَّ اِْلَْشَعَث تََزوَّ

َصَداٍق، فََجَعَل لَهَا ُعَمُر َصَداَق اْمَرأٍَة ِمْن نَِسائِهَا.)ضعيف منقطع( )اْبَن ِسيِريَن لَْم يُولَْد 

 إَلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر(

َوهَُو قَْوُل  -أَنَّ ُمَعاِويَةَ أُتَِي فِي َذلَِك فَاْستََشاَر َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص؟ فَقَاَل: لَهَا َشْرطُهَا  -

ِ، َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد  ٍد، َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ  َوُرِوَي َعْن ُشَرْيٍح. )صحيح( -اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

-  ِ ُج اْلَمْرأَةَ يَْشتَِرطُ لَهَا َداَرهَا؟ فَقَاَل: َشْرطُ َّللاَّ ُجِل يَتََزوَّ  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي الرَّ

 قَْبَل َشْرِطهَا. )صحيح(

 1212]َمْسأَلَةٌ نَِكاُح اْلُمْتَعِة[م

ِ َوََل يَُجوُز نَِكاُح اْلُمْتَعِة، َوهَُو النَِّكاُح إلَى أََجٍل، َوكَ   -اَن َحََلَلا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ نََسَخهَا َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا بَات اا إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة.  نَْسخا

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ِ، َواْبُن َمْسُعوٍد  - يِق، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ دِّ نكاح المتعة جائز.)أَْسَماُء بِْنُت أَبِي بَْكٍر الصِّ

 ، َواْبُن َعبَّاٍس، َوُمَعاِويَةُ ْبُن أَبِي ُسْفيَاَن، َوَعْمُرو ْبُن ُحَرْيٍث، َوأَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ
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ةَ ْبِن َخلٍَف وتوقف فيها اْلمام على واختلف فيها عن ابن الزبير َوَسلََمةُ، َوَمْعبٌَد اْبنَا أَُميَّ 

) 

.ُ هَا َّللاَّ  َوِمْن التَّابِِعيَن: طَاُوٌس، َوَعطَاٌء، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َوَسائُِر فُقَهَاِء َمكَّةَ أََعزَّ

موضع آخر :  جائز إَذا ْشِهْد َعلَْيهَ َعْدََلِن فَقَْط .)عمر بن الخطاب وقال المؤلف في-

 اختلف فيها عنه (

نكاح المتعة حرام ) اْبِن ُعَمَر، َوَعْن اْبِن أَبِي َعْمَرةَ اِْلَْنَصاِريِّ و أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك،  -

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(  َوالشَّافِِعيُّ

 يصح العقد ويبطل الشرط.)زفر( -

  -األحاديث واآلثار: -

بِيِع ْبِن َسْبرَ  - ِ َعْن الرَّ ُ َعلَْيِه  -ةَ اْلُجهَنِيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل: " َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -" فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه فَقَاَل " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

َج اْمَرأَةا إلَى أََجٍل فَْليُْعِطهَا َما َسمَّى لَهَا، َوََل َمْن كَ »اْلِمْنبَِر يَْخطُُب َويَقُوُل:  اَن تََزوَّ

َمهَا َعلَْيُكْم إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  َ قَْد َحرَّ ا أَْعطَاهَا َشْيئاا، َويُفَاِرْقهَا، فَإِنَّ َّللاَّ « . يَْستَْرِجْع ِممَّ

 )صحيح(

َم إلَى يَْوِم اْلقِيَ   اَمِة فَقَْد أَِمنَّا نَْسَخهُ.قال المؤلف: َما َحرَّ

 1211]َمْسأَلَةٌ ُحْكُم نَِكاِح اأْلُمِّ َواْلَجدَِّة[ م

، َوإِْن بَُعَدتَا. ِة ِمْن قِبَِل اِْلَِب، أَْو ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ ، َوََل اْلَجدَّ  َوََل يَِحلُّ نَِكاُح اِْلُمِّ

 أَْو ِمْن قِبَِل اَِلْبِن َوإِْن َسفُلَتَا.َوََل اْلبِْنِت، َوََل بِْنٍت ِمْن قِبَِل اْلبِْنِت، 

 َوََل نَِكاُح اِْلُْخِت َكْيَف َكانَْت، َوََل نَِكاُح بِْنِت أٍَخ، أَْو بِْنِت أُْخٍت، َوإِْن َسفُلَتَا.

ِة َواْلَخالَِة َوإِْن بَُعَدتَا.  َوََل نَِكاُح اْلَعمَّ

تِهَا، وَ  ْوِج، َوََل َجدَّ  إِْن بَُعَدْت.َوََل نَِكاُح أُمِّ الزَّ

تِهَا َوإِْن بَُعَدْت.  َوََل أُمِّ اِْلََمِة الَّتِي َحلَّ لَهُ َوْطُؤهَا، َوََل نَِكاُح َجدَّ

، ةَ أُمٍّ ، أَْو َجدَّ ، أَْو أُمَّ أُمِّ َجدٍّ ، أَْو أُمَّ َجدِّ َجدٍّ . َواْلَجدَّةُ َكْيَف َكانَْت أُمَّ أٍَب، أَْو أُمَّ َجدٍّ  أَْو أُمَّ أُمٍّ

[ َواِْلُْخُت 8٣هَُؤََلِء " أُمٌّ " قَاَل تََعالَى: }َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة{ ]اِلعراف:  ُكلُّ 

.  تَُكوُن َشقِيقَةا، َوتَُكوُن ِِلٍَب، َوتَُكوُن ِِلُمٍّ

 .َوبِْنُت اْلبِْنِت، َوبِْنُت اَِلْبِن، َوبِْنُت اْبِن اْلبِْنِت، َوبِْنُت بِْنِت اَِلْبنِ 
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: }يَا بَنِي آَدَم{ ]اِلعراف:   [8٣َوهََكَذا َكْيَف َكانَْت، ُكلُّ هَُؤََلِء " بِْنٌت " قَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل » ُ َعلَى بَنَاِت آَدمَ  -َصلَّى َّللاَّ  « .فِي اْلَحْيِض هََذا َشْيٌء َكتَبَهُ َّللاَّ

 اْبِن اِْلَِخ، ُكلُّهُنَّ بَنَاُت أٍَخ.َوبِْنُت بِْنِت اِْلَِخ، َوبِْنُت 

 ُكلُّ هَُؤََلِء بِْنُت أُْخٍت. َوبِْنُت بِْنِت اِْلُْخِت، َوبِْنُت اْبِن اِْلُْخِت،

َضاع[م -  1211]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َما َحُرَم ِمْن اأْلَْنَساِب حرم ِمْن الرَّ

َضاِع، َكاْلَمْرأَِة الَّتِي  َوُكلُّ َما َحُرَم ِمْن اِْلَْنَساِب، َواْلُحُرُم الَّتِي  َذَكْرنَا فَإِنَّهُ يَْحُرُم بِالرَّ

هَا ُكلُّهُنَّ أُمٌّ لَهُ. اتُهَا ِمْن قِبَِل أَبِيهَا َوأُمِّ هَا َجدَّتُهُ، َوَجدَّ هُ، َوأُمُّ ُجَل فَِهَي أُمُّ  تُْرِضُع الرَّ

ْن تَنَاَسَل ِمْنهُْم فَهُنَّ بَنَاُت إْخَوتِِه َوبَنَاُت َومَ ،  هُنَّ أََخَواتُهُ َوإِْخَوتُهُ َوُكلُّ َمْن أَْرَضَعْتهُ فَ 

 أََخَواتِِه.

اُت الَّتِي أَْرَضَعْتهُ َوَخاََلتُ  اتُهُ ،  هَا َخاََلتُهُ َكَما َذَكْرنَاَوَعمَّ َضاَعِة َعمَّ اُت أَبِيِه ِمْن الرَّ َوَعمَّ

 َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء. -

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْتهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َما َحرَّ

َضاعُ  َمهُ الرَّ  .)صحيح(« اْلِوََلَدةُ َحرَّ

 1211]َمْسأَلَةٌ اْلَجْمُع فِي اْستِبَاَحِة اْلَوْطِء بَْيَن اأْلُْختَْيِن[ م

يَِحلُّ اْلَجْمُع فِي اْستِبَاَحِة اْلَوْطِء بَْيَن اِْلُْختَْيِن ِمْن ِوََلَدٍة أَْو ِمْن قال ابن حزم: َوََل 

َرَضاٍع َكَما َذَكْرنَا ََل بَِزَواٍج َوََل بِِمْلِك يَِميٍن، َوََل إْحَداهَُما بَِزَواٍج، َواِْلُْخَرى بِِمْلِك 

ِة َوبِْنِت أَِخيهَا،  َوََل بَْيَن اْلَخالَِة َوبِْنِت أُْختِهَا، َكَما قُْلنَا فِي اِْلُْختَْيِن يَِميٍن، َوََل بَْيَن اْلَعمَّ

.  َسَواءا َسَواءا

ا  ةٌ َوبِْنُت أَِخيهَا، أَْو َخالَةٌ َوبِْنُت أُْختِهَا، فَهَُما َجِميعا فََمْن اْجتََمَع فِي ِمْلِكِه أُْختَاِن، أَْو َعمَّ

هَُما َعْن ِمْلِكِه بَِمْوٍت أَْو بَْيٍع أَْو ِهبٍَة أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن َعلَْيِه َحَراٌم، َحتَّى يُْخِرَج إْحَدا

َج إْحَداهَُما بِأَيِّ هَِذِه اْلُوُجوِه َكاَن: َحلَّ لَهُ َوْطُء اْلبَاقِيَِة.  اْلُوُجوِه، أَْو َحتَّى تََزوَّ

ا َكَما َكا نَْت، َوبَقِيَْت اِْلُولَى َحََلَلا َكَما فَإِْن َرَجَعْت إلَى ِمْلِكِه اِْلُْخَرى َرَجَعْت َحَراما

ا َعلَْيِه. َجهَا أَْو َماتَْت: َحلَّْت لَهُ الَّتِي َكانَْت َحَراما  َكانَْت، فَإِْن أَْخَرَجهَا َعْن ِمْلِكِه أَْو َزوَّ

ُخوِل: َحلَّ لَهُ  ْوَجةُ أَْو طَلَّقَهَا ثَََلثاا، أَْو قَْبَل الدُّ  َزَواُج اِْلُْخَرى. َوَكَذلَِك إْن َماتَْت الزَّ

: }إَِل َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ ]النساء:  ِ َعزَّ َوَجلَّ [ ََل 8٢وقال أيضا: فََوَجْدنَا قَْوَل َّللاَّ

ِة ُكلِّهَا  ا ُمتَيَقَّناا فِي أَنَّهُ لَْيَس َعلَى ُعُموِمِه. -ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ  قَْطعا
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ا َعلَى أَنَّهُ َمْخُصوٌص، ِِلَنَّهُ ََل ِخََلَف َوََل َشكَّ فِي أَنَّ اْلُغََلَم ِمْن بَْل ُكلُّهُْم ُمْجِمٌع  قَْطعا

.  ِمْلِك اْليَِميِن، َوهَُو َحَراٌم ََل يَِحلُّ

َضاَعِة ِمْن ِمْلِك اْليَِميِن،  َضاَعِة ِمْن ِمْلِك اْليَِميِن، َواِْلُْخَت ِمْن الرَّ َوأَنَّ اِْلُمَّ ِمْن الرَّ

َجهَا أَبُوهُ َوَوِطئَهَا، َوَولَ َوكِ  ُجُل قَْد تََزوَّ َد ْلتَاهَُما ُمتَّفٌَق َعلَى تَْحِريِمِهَما، أَْو اِْلََمةَ يَْملُِكهَا الرَّ

 لَهُ ِمْنهَا: َحَراٌم َعلَى اَِلْبِن.

هَاُت  [8٢ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوله تََعالَى: }َوأَْن تَْجَمُعوا بَْيَن اِلُْختَْيِن{ ]النساء:  . }َوأُمَّ

{ ]النساء:   [ .8٢نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الَلتِي فِي ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الَلتِي َدَخْلتُْم بِِهنَّ

{ ]البقرة:   [ .880}َوَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ

ا َزَواَج اْلِكتَابِيَّاِت فَقَْط، فَََل يَِحلُّ لَْم يَأِْت نَصٌّ َوََل إْجَماٌع َعلَى أَنَّهُ َمْخُصوٌص َحاشَ 

تَْخِصيُص نَصٍّ ََل بُْرهَاَن َعلَى تَْخِصيِصِه، َوإِْذ ََل بُدَّ ِمْن تَْخِصيِص َما هَِذِه ِصفَتُهَا، أَْو 

الَِّذي  تَْخِصيُص نَصٍّ آَخَر ََل ِخََلَف فِي أَنَّهُ َمْخُصوٌص، فَتَْخِصيُص اْلَمْخُصوِص هُوَ 

 يَُجوُز َغْيُرهُ. ََل 

  -األحاديث واآلثار :

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن تُْنَكَح اْلَمْرأَةُ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

تِهَا أَْو َعلَى َخالَتِهَا  .)صحيح(« َعمَّ

ا أَْن يَْجَمَع بَْيَن أُْختَْيِن، َواْلَمْرأَِة َواْبنَتِهَا عن ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس َكاَن ََل يََرى بَ  - أْسا

 يَْعنِي بِِمْلِك اْليَِميِن .)صحيح( -

ُمهُنَّ  ِعْكِرَمة عن- ، إنََّما يَُحرِّ ُمهُنَّ َعلَْيك قََرابَةٌ بَْينَهُنَّ أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَقُوُل: ََل تَُحرِّ

.)صحيح(َعلَْيك اْلقََرابَةُ بَْينَك   َوبَْينَهُنَّ

َمْتهَُما آيَةٌ َوأََحلَّْتهَُما آيَةٌ.)صحيح( فتوقفا رضى َّللا عنهما في  - عن َعلِي وعثمان ٍّ: َحرَّ

 المسألة .

َماِء َما يَْحُرُم ِمْن اْلَحَرائِِر إَلَّ اْلَعَدَد.)صحيح( - اٍر، قَاَل: يَْحُرُم ِمْن اْْلِ  َعْن َعمَّ

ا ُسئَِل ُعَمُر َعْن الْ  - َجْمِع بَْيَن أُمٍّ َواْبنَتِهَا؟ فَقَاَل ُعَمُر: َما أُِحبُّ أَْن يُِجيَزهَُما َجِميعا

 .)صحيح(

َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ ُسئَِل َعْن اِْلََمِة يَطَُؤهَا َسيُِّدهَا ثُمَّ يُِريُد أَْن يَطَأَ أُْختَهَا؟ قَاَل ََل، َحتَّى  -

 يُْخِرَجهَا َعْن ِمْلِكِه.)صحيح(

ِ ْبِن َمْسُعوٍد: إنَّ اْبَن َعاِمٍر قَاَل: ََل بَأَْس أَْن يَْجَمَع بَْيَن اِْلُْختَْيِن  - قِيَل لَِعْبِد َّللاَّ

 اْلَمْملُوَكتَْيِن؟ فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: ََل يَْقَربَنَّ َواِحَدةا ِمْنهَُما.)صحيح(
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ْن أََمٍة لَهُ قَْد َكبَُرْت َوَكاَن يَطَُؤهَا َولَهَا اْبنَةٌ، أَيَِحلُّ أَنَّ َرُجَلا َسأََل َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن عَ  -

 لَهُ أَْن يَْغَشاهَا؟ فَقَالَْت لَهُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَْنهَاك َعْنهَا َوَمْن أَطَاَعنِي.)صحيح(

اُد ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن .   وهو قول النخعي و اْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

َج اْمَرأَةَ أَِخيِه الَّتِي َماَت أَُخوهُ َعْنَها[م  1218]َمْسأَلَةٌ تََزوَّ

َج اْمَرأَةَ أَِخيِه الَّتِي َماَت أَُخوهُ َعْنهَا، أَْو طَلَّقَهَا بَْعَد  قال ابن حزم: َوَجائٌِز لِْْلَِخ أَْن يَتََزوَّ

تِهَا، أَْو إْثَر طَََلِق اِْلَِخ لَهَا   إْن لَْم يَُكْن َوِطئَهَا.اْنقَِضاِء ِعدَّ

َج أَيَّهَُما َكاَن: اْمَرأَةا َماَت َعْنهَا اْبُن اِْلَِخ أَْو اْبُن اِْلُْختِ  ، أَْو َوَكَذلَِك لِْلَعمِّ َولِْلَخاِل أَْن يَتََزوَّ

ِة، أَْو إْثَر طَََلٍق لَْم يَُكْن قَْبلَهُ َوْطٌء.  طَلَّقَاهَُما بَْعَد تََماِم اْلِعدَّ

، أَْو اْلَخاِل بَْعَد َمْوتِِهَما أَْو  َجا اْمَرأَةَ اْلَعمِّ َوَكَذلَِك َِلْبِن اِْلَِخ، َوَِلْبِن اِْلُْخِت أَْن يَتََزوَّ

ِة، أَْو إْثَر طَََلٍق لَْم يَُكْن قَْبلَهُ َوْطٌء.  طَََلقِِهَما بَْعَد اْلِعدَّ

 1211أَبِيِه[م ]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز لِْلَولَِد َزَواُج اْمَرأَةِ 

قاى ابن حزم : َوََل يَُجوُز لِْلَولَِد َزَواُج اْمَرأَِة أَبِيِه، َوََل َمْن َوِطئَهَا بِِمْلِك اْليَِميِن أَبُوهُ 

ُذ ِمْنهَا بَِزَواٍج أَْو بِِمْلِك يَِميٍن، َولَهُ تََملُُّكهَا، إَلَّ  َوَحلَّْت لَهُ، َوََل يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا، أَْو التَّلَذُّ

.  أَنَّهَا ََل تَِحلُّ لَهُ أَْصَلا

ْن َحلَّ  ُجِل َزَواُج اْمَرأٍَة َوََل َوْطُؤهَا بِِمْلِك اْليَِميِن إَذا َكانَْت اْلَمْرأَةُ ِممَّ  َوَكَذلَِك ََل يَِحلُّ لِلرَّ

. ُذ ِمْنهَا بَِزَواٍج أَْو بِِمْلِك يَِميٍن أَْصَلا  لَِولَِدِه َوْطُؤهَا أَْو التَّلَذُّ

 َكاِْلَِب َوََل فَْرَق. -َوإِْن َعََل ِمْن قِبَِل اِْلَِب أَْو اِْلُمِّ  -َواْلَجدُّ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا 

 َكاَِلْبِن فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َوََل فَْرَق. -َوإِْن َسفََُل  -َواْبُن اَِلْبِن َواْبُن اَِلْبنَِة 

ا َمْن َعقََد  ٍد: أَمَّ ا فَََل ِخََلَف فِي تَْحِريِمهَا فِي اِْلَبَِد َعلَى قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ُجُل َزَواجا فِيهَا الرَّ

ا.  أَبِيِه َوأَْجَداِدِه، َوَعلَى بَنِيِه َوَعلَى َمْن تَنَاَسَل ِمْن بَنِيِه َوبَنَاتِِه أَبَدا

ُجِل بِِمْلِك اْليَِميِن، فَإِْن َوِطئَهَا فَََل نَْعلَ  ا َمْن َحلَّْت لِلرَّ ُم ِخََلفاا فِي تَْحِريِمِه َعلَى َمْن َوأَمَّ

 -َوفِيَما لَْم يَطَأْهَا ِخََلٌف: -َولََد، َوَعلَى َمْن َولََدهُ 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 تَْحُرُم َعلَى َولَِدِه َوآبَائِِه بِتَْجِريِدِه لَهَا فَقَْط. ) عن عمر وَل يصح عنه وعن الحسن ( -

ُمهَا إَلَّ اللَّ  - ِ ْبُن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ (ََل يَُحرِّ  ْمُس َوالنَّظَُر . ) مسروق ومجاهد و َعْبُد َّللاَّ

ُمهَا.)النخعي وأبو حنيفة ومالك ( -  اللَّْمَس لَِشْهَوٍة، أَْو النَّظََر إلَى فَْرِجهَا لَِشْهَوٍة يَُحرِّ
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 إَذا نَظََر إلَى فَْرِجهَا َحُرَمْت َعلَى َولَِدِه.)سفيان( -

ُمهَا َعلَى اْلَولَِد إَلَّ اْلَوْطُء فَقَْط. )الحسن البصري وقتادة(ََل يُ  -  َحرِّ

وبمثل قول المؤلف بتحريم من ملكها اِلب قبل اْلبن يقول ) الزهري و مكحول 

 والحكم بن عتيبة (

  -األحاديث :

ي َوَمَعهُ َرايَةٌ، فَقُْلُت: اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: »َعْن يَِزيَد ْبِن اْلبََراِء َعْن أَبِيِه  - لَقِيَنِي َعمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْيَن تُِريُد؟ قَاَل: بََعثَنِي َرُسوُل َّللاَّ َج اْمَرأَةَ أَبِيِه  -َصلَّى َّللاَّ إلَى َرُجٍل تََزوَّ

 .)صحيح(« فَأََمَرنِي أَْن أَْضِرَب ُعنُقَهُ 

ُجِل اْمَرأَةٌ لَهُ َوِطئَهَا أَْو لَْم يَطَأْهَا، نَظََر إلَْيهَا، أَْو لَْم قال المؤلف : اِْلََمةُ اْلَحََلُل لِلرَّ 

، }َوَحَلئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن أَْصَلبُِكْم{ ]النساء:  ُ َعزَّ َوَجلَّ [ 8٢يَْنظُْر إلَْيهَا، َوقَاَل َّللاَّ

ْن اْلَحََلِل، فَُكلُّ اْمَرأٍَة َحلَّْت لَِرُجٍل فَِهَي َحلِيلَةٌ لَهُ َواْلَحََلئُِل َجْمُع َحلِيلٍَة، َواْلَحلِيلَةُ فَِعيلَةٌ مِ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِ  -  اَّلَلَّ

َج اْمَرأَةً َولََها اْبنَةٌ أَْو َملََكَها َولََها اْبنَةٌ[م  1211]َمْسأَلَةٌ تََزوَّ

َج اْمَرأَةا َولَهَا اْبنَةٌ أَْو َملَكَ   ا َمْن تََزوَّ هَا َولَهَا اْبنَةٌ، فَإِْن َكانَْت اَِلْبنَةُ فِي ِحْجِرِه َوَدَخَل َوأَمَّ

ا، فَإِ  ِذ: لَْم تَِحلَّ لَهُ اْبنَتُهَا أَبَدا ْن َدَخَل بِاِْلُمِّ َمَع َذلَِك َوِطَئ أَْو لَْم يَطَأْ، لَِكْن َخََل بِهَا بِالتَّلَذُّ

، فََزَواُج بِاِْلُمِّ َولَْم تَُكِن اَِلْبنَةُ فِي ِحْجِرِه، أَ  ْو َكانَْت اَِلْبنَةُ فِي ِحْجِرِه َولَْم يَْدُخْل بِاِْلُمِّ

 اَِلْبنَِة لَهُ َحََلٌل.

َج اْمَرأَةا لَهَا أُمٌّ أَْو َملََك أََمةا تَِحلُّ لَهُ َولَهَا أُمٌّ فَاِْلُمُّ َحَراٌم َعلَْيِه بَِذلِ  ا َمْن تََزوَّ َك أَبََد اِْلَبَِد َوأَمَّ

 ي ُكلِّ َذلَِك اَِلْبنَةَ أَْو لَْم يَطَأْهَا.َوِطَئ فِ  -

ِ تََعالَى: }َوَربَائِبُُكُم الَلتِي فِي ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الَلتِي َدَخْلتُْم -بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

 [8٢بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَُكونُوا َدَخْلتُْم بِِهنَّ فََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم{ ]النساء: 

: أََحُدهَُما: ُسْكنَاهَا َمَعهُ فِي َمْنِزلِِه، -وقال أيضا: َوَكْونُهَا فِي ِحْجِرِه يَْنقَِسُم قِْسَمْيِن 

 َوَكْونُهُ َكافَِلا لَهَا.

َوالثَّانِي:نَظَُرهُ إلَى أُُموِرهَا نَْحَو اْلِوََليَِة ََل بَِمْعنَى اْلَوَكالَِة، فَُكلُّ َواِحٍد ِمْن هََذْيِن 

 هَْيِن يَقَُع بِِه َعلَْيهَا َكْونُهَا فِي ِحْجِرِه.اْلَوجْ 

: }َوَربَائِبُُكُم{ ]النساء:  ِ َعزَّ َوَجلَّ ٍد: قَْوُل َّللاَّ [ َمْعطُوٌف 8٢وقال أيضا: قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َم، هََذا َما ََل َشكَّ فِيِه  : }الَلتِي فِي ُحُجوِرُكمْ  -َعلَى َما َحرَّ { ]النساء: َوقَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ

بَائِِب ََل يُْمِكُن َغْيُر َذلَِك أَْلبَتَّةَ.8٢  [ نَْعٌت لِلرَّ
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{ ]النساء:  بَائِِب ََل 8٢وقَْوله تََعالَى: }ِمْن نَِسائُِكُم الَلتِي َدَخْلتُْم بِِهنَّ [ ِمْن ِصلَِة الرَّ

ا إلَى قَْوله تَعَ  هَاُت نَِسائُِكْم{ ]النساء: يَُجوُز َغْيُر َذلَِك أَْلبَتَّةَ، إْذ لَْو َكاَن َراِجعا الَى: }َوأُمَّ

تِي َدَخْلتُْم بِِهنَّ 8٢ َوهََذا ُمَحاٌل فِي  -[ لََكاَن َمْوِضُعهُ أُمَّهَاِت نَِسائُِكْم ِمْن نَِسائُِكْم الَلَّ

 اْلَكََلِم.

هَاِت  ا إلَى " أُمَّ ةا، َواْمتَنََع أَْن يَُكوَن َراِجعا بَائِِب " َخاصَّ فََصحَّ أَنَّ اَِلْستِْثنَاَء فِي " الرَّ

 النَِّساِء " 

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

ُخوِل بِاَِلْبنَِة )على وابن عباس وابن مسعود وهو صحيح عنهم  - اِْلُمَّ ََل تَْحُرُم إَلَّ بِالدُّ

 لزبير ومجاهد(وابن ا

ْوَجِة الَّتِي لَْم يَْدُخْل بِهَا إَذا طَلََّق اَِلْبنَةَ َوعدم إباحتهُ إْن َماتَْت.)زيد  - إِبَاَحِة نَِكاِح أُمِّ الزَّ

 بن ثابت(

قَْت بَْيَن اِْلُمِّ َواَِلْبنَِة.) ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َواْبِن ُعَمَر، َوَزْيِد ْبِن ثَ  - ابٍِت، َوطَائِفَةٌ فَرَّ

 َواْبِن َعبَّاٍس(

 التوقف في ذلك .)معاوية بن أبي سفيان( -

هَا فَقَْد َحُرَمْت اْلبِْنُت َعلَْيِه َسَواٌء َكانَْت فِي ِحْجِرِه أَْو لَْم تَُكْن)جابر بن عبد  - إَذا َدَخَل بِأُمِّ

( ابله وعمران بن الحصين وهو صحيح عنهما و أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّ   افِِعيُّ

َل بد أن تكون الربيبة في حجره حتى تحرم عليه وهو قول المؤلف.)عمر بن  -

 وهو صحيح عنهما (  الخطاب و على بن أبي طالب

{ ]النساء:  -  -[ :8٢المقصود بالدخول في قوله تعالى }الَلتِي َدَخْلتُْم بِِهنَّ

َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َوَعْبِد اْلَكِريِم  الجماع .) َصحَّ َذلَِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوطَاُوٍس، -

)  اْلَجَزِريِّ

 القبلة.)ابن مسعود(-

ُخوَل: هَُو أَْن يَْكِشَف، َويُفَتَِّش، َويَْجلَِس بَْيَن ِرْجلَْيهَا، فِي بَْيتِِه أَْو فِي بَْيِت أَْهلِهَا؟  - الدُّ

ْم اْبنَتُ   هَا َعلَْيِه بَِذلَِك.)عطاء(قَاَل: فَلَْو َغَمَز َولَْم يَْكِشْف لَْم تَُحرَّ

  -األحاديث:
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ِ عن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَيَُّما »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

« بِهَا فَْليَْنِكْحهَا َرُجٍل نََكَح اْمَرأَةا فََدَخَل بِهَا فَََل يَِحلُّ لَهُ نَِكاُح اْبنَتِهَا فَإِْن لَْم يَْدُخلْ 

 .)ضعيف منقطع( ) َويَْحيَى ْبُن أَيُّوَب، َواْلُمثَنَّى بن الصباح: َضِعيفَاِن(

ْحَمِن ْبِن أُمِّ اْلَحَكِم قَاَل:  - ِ َزنَْيت »َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِكُح اْبنَتَهَا؟ قَاَل: ََل أََرى َذلَِك، َوََل يَْصلُُح لَك أَْن تَْنِكَح اْمَرأَةا بِاْمَرأٍَة فِي اْلَجاِهلِيَِّة أَفَأَنْ 

 ضعيف منقطع(«)تَطَّلُِع ِمْن اْبنَتِهَا َعلَى َما تَطَّلُِع َعلَْيِه ِمْنهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن ُجَرْيٍج  - ُج اْلَمْرأَةَ قَاَل: فِي الَّذِ  -َصلَّى َّللاَّ ي يَتََزوَّ

َج اْبنَتَهَا  )ضعيف منقطع(« فَيَْغِمُزهَا ََل يَِزيُد َعلَى َذلَِك: أَْن ََل يَتََزوَّ

ُ َعْنهَا  -أُمِّ َحبِيبَةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن » - ِ  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّهَا قَالَْت لَِرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ةَ بِْنَت أَبِي َسلََمةَ؟ فَقَاَل لَهَا : بَ -َوَسلََّم  ََلةُ َوالسَََّلُم  -لََغنِي أَنََّك تَْخطُُب ُدرَّ : -َعلَْيِه الصَّ

َضاَعةِ  ِ لَْو لَْم تَُكْن َربِيبَتِي َما َحلَّْت لِي، إنَّهَا ََلْبنَةُ أَِخي فِي الرَّ  .)صحيح(« َوَّللَاَّ

ا، إنََّما قال المؤلف: قَالُوا: فَلَْم يَْذُكْر َكْونَ  هَا فِي ِحْجِرِه؟ فَقُْلنَا: َوََل َذَكَر ُدُخولَهُ بِهَا أَْيضا

َك ََل فِي هََذا اْلَخبَِر َكْونُهَا َربِيبَةا لَهُ فَقَْط َوبَِعْقِد النَِّكاِح تَُكوُن َربِيبَتَهُ، َوََل يَْختَلِفُوَن أَنَّ َذلِ 

َجهَ. ُمهَا َعلَْيِه أَْن يَتََزوَّ  يَُحرِّ

ِ  أُمَّ » - لَقَْد أُْخبِْرُت أَنََّك تَْخطُُب بِْنَت أَبِي  -فِي َحِديٍث طَِويٍل  -َحبِيبَةَ قَالَْت يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ لَْو لَْم تَُكْن َربِيبَتِي فِي ِحْجِري َما  َسلََمةَ قَاَل: بِْنَت أَبِي َسلََمةَ؟ قُْلت: نََعْم، قَاَل: أََما َوَّللَاَّ

َضاَعةِ َحلَّْت لِي، إنَّهَا   .)صحيح(« اْبنَةُ أَِخي ِمْن الرَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِقَْولِِه: }فِي ُحُجوِرُكْم{ ]النساء:  [ َعلَى 8٢قال المؤلف:قَالُوا: أََراَد َّللاَّ

 اِْلَْغلَِب.

ِ تََعالَى، َوإِْخبَاٌر َعْنهُ َعزَّ َوَجلَّ بِاْلبَاطِ  ٍد: هََذا َكِذٌب َعلَى َّللاَّ ِل َوِمْثُل قَْولِِهْم قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

{ ]اِلحزاب:  [ ٥1هََذا َكقَْولِِه تََعالَى: }إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الَلتِي آتَْيَت أُُجوَرهُنَّ

؟ . تِي لَْم يُْؤتِِهنَّ أُُجوَرهُنَّ ٍم َعلَْيِه الَلَّ  َولَْيَس َذلَِك بُِمَحرَّ

ََلِل اْلَمْوهُوبَِة َواَلَّتِي لَْم يُْفَرْض لَهَا فَِريَضةٌ لََما َحلَّْت إَلَّ فَقُْلنَا: لَْو لَْم يَأِْت نَصٌّ آَخُر بِإِحْ 

ُم الَّتِي لَْم تَُكْن فِي ِحْجِرِه ِمْن  ، َوأَْنتُْم ََل نَصَّ فِي أَْيِديُكْم يَُحرِّ تِي يُْؤتِيِهنَّ أُُجوَرهُنَّ الَلَّ

بَائِِب.  الرَّ

 

َها[م]َمْسأَلَةٌ اْلَجْمُع بَْيَن اْمَرأَ   1211ٍة َوَزْوَجِة أَبِيَها َوَزْوَجِة اْبنَِها َواْبنَِة َعمِّ
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ُجِل أَْن يَْجَمَع بَْيَن اْمَرأٍَة َوَزْوَجِة أَبِيهَا، َوَزْوَجِة اْبنِهَا َواْبنَِة  قال ابن حزم: َوَجائٌِز لِلرَّ

ا، ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت نَصٌّ بِتَْحِريِم َشْيٍء ِمْن َذلِ  هَا لَح ا َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك،  -َك َعمِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.  َوالشَّافِِعيِّ

ا يَقُوُل بِِه اْْلَن. ِه، َوفِي هََذا ِخََلٌف قَِديٌم ََل نَْعلَُم أََحدا  َوَكَذلَِك تَِحلُّ لَهُ اْمَرأَةُ َزْوِج أُمِّ

، َواْلَعقِ  يِم، َواْلَعاقِِر، ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت نَصٌّ بِنَْهٍي َعْن َشْيٍء ِمْن َوَكَذلَِك يَُجوُز نَِكاُح: اْلَخِصيِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِ  -َذلَِك   اَّلَلَّ

ُم َوْطُء َحَراٍم نَِكاًحا َحََلًَل إ  1211َلَّ فِي َمْوِضٍع َواِحٍد[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَُحرَّ

ُم َوْطُء َحَراٍم  ا َحََلَلا إَلَّ فِي َمْوِضٍع َواِحٍد: َوهَُو أَْن يَْزنَِي قال ابن حزم: َوََل يَُحرَّ نَِكاحا

ا. ْن تَنَاَسَل ِمْنهُ أَبَدا ُجُل بِاْمَرأٍَة، فَََل يَِحلُّ نَِكاُحهَا ِِلََحٍد ِممَّ  الرَّ

ا لَْو َزنَى اَِلْبُن بِهَا ثُمَّ تَابَْت لَْم يَْحُرْم بَِذلَِك نَِكاُحهَا َعلَى أَبِيِه وَ  ِه.َوأَمَّ  َجدِّ

هَا، أَْو اْبنَتَهَا  َج أُمَّ َوالنَِّكاُح اْلفَاِسُد  -َوَمْن َزنَى بِاْمَرأٍَة لَْم يَْحُرْم َعلَْيِه إَذا تَاَب أَْن يَتََزوَّ

نَا فِي هََذا ُكلِِّه َسَواٌء.  َوالزِّ

: }َوَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ اُؤُكْم ِمَن النَِّساِء{ ]النساء: : قَْوُل َّللاَّ

88. ] 

ٍد: النَِّكاُح فِي اللَُّغِة الَّتِي نََزَل بِهَا اْلقُْرآُن يَقَُع َعلَى َشْيئَْيِن   -: أََحُدهَُما -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

يُص اْْليَِة اْلَعْقُد، فَََل يَُجوُز تَْخصِ  -اْلَوْطُء، َكْيَف َكاَن بَِحَراٍم أَْو بَِحََلٍل. َواْْلَخُر 

ِ تََعالَى، أَْو ِمْن َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِدْعَوى بَِغْيِر نَصٍّ ِمْن َّللاَّ فَأَيُّ نَِكاٍح  -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل اْلَمْرأَةَ  ةا أَْو أََمةا بَِحََلٍل أَْو بَِحَراٍم  -نََكَح الرَّ فَِهَي َحَراٌم َعلَى َولَِدِه بِنَصِّ  -ُحرَّ

 ْرآِن.اْلقُ 

ا  هُوا أَْيضا  -بَِجْهٍل أَْو بَِغْيِرِه  -بِأَْن قَالُوا: َمْن َوِطَئ فِي َعْقٍد فَاِسٍد  -وقال أيضا: َوَموَّ

ُمهَا َعلَى أَبِيِه َواْبنِِه. هَا َواْبنَتَهَا، َويَُحرِّ ُم أُمَّ ٌم، َوهَُو يَُحرِّ  فَهَُو َوْطٌء ُمَحرَّ

ةَ لَهُْم فِي ِصحَّ   ةَ فِي ِسَواهَُما َوهََذا ََل ُحجَّ  -تِِه، ََل ِمْن قُْرآٍن، َوََل ِمْن ُسنٍَّة، َوََل ُحجَّ

هَا َواْبنَتِهَا، ِِلَنَّهَا لَْيسَ  ْت َونَْحُن نَقُوُل: إنَّهَا َحََلٌل لَِولَِدِه أَْن يَْنِكَحهَا، َوَحََلٌل لَهُ نَِكاُح أُمِّ

ُم َعلَى َوالِِدِه، ِِلَنَّهَا َزْوَجةا لَهُ، َوََل ِمْلَك يَِميٍن، َوََل تَُحرَّ  هَا، َوََل اْبنَتُهَا، َوََل تَُحرَّ ُم َعلَْيِه أُمُّ

لَْيَسْت ِمْن َحََلئِِل اْبنِِه، َوََل ِمْن نَِسائِِه، َولَْو َكانَْت َكَذلَِك لََما َحلَّ أَْن يَْفَسَخ نَِكاَحهُ ِمْنهَا، 

ا لَْم يَُكْن بَْينَهَُما ُم َعلَى  َولَتََواَرثَا، فَلَمَّ ِميَراٌث َصحَّ أَنَّهَا لَْيَسْت ِمْن نَِسائِِه، َوإِنََّما تَُحرَّ

ُم َعلَْيِه. ا نََكَح أَبُوهُ إْن َكاَن َوِطئَهَا، َوإَِلَّ فَََل تَُحرَّ  اَِلْبِن فَقَْط، ِِلَنَّهَا ِممَّ

هَ بَْعُضهُْم بَِحِديِث اْبِن َولِيَدِة َزْمَعةَ  ِ  أَنَّ »وقال أيضا: َوَموَّ ُ َعلَْيِه  -َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .أَْلَحقَهُ بَِزْمَعةَ، َوأََمَر َسْوَدةَ بِأَْن تَْحتَِجَب َعْنهُ  -َوَسلََّم 
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ٍد: قَْد ُرْمنَا أَْن نَْفهََم َوْجهَ اْحتَِجاِجِهْم بِهََذا اْلَخبَِر فََما قََدْرنَا َعلَْيِه، َوِهَي  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

هَةٌ  َشِغيبَةٌ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْلَخبَُر َصِحيٌح ظَاِهُر اْلَوْجِه، َوهَُو أَنَّهُ  -بَاِرَدةٌ ُمَموِّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ  -أَْلَحقَهُ بَِزْمَعةَ بِظَاِهِر ِوََلَدتِِه َعلَى فَِراِش َزْمَعةَ، َوأَْفتَى أُْختَهُ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  َرِضَي َّللاَّ

َ  -َعْنهَا  ْن ََل يََراهَا، َخْوَف أَْن يَُكوَن ِمْن َغْيِر نُْطفَِة أَبِيهَا، َواْحتَِجاُب اْلَمْرأَِة َعْن أَِخيهَا بِأ

 َشقِيقِهَا ُمبَاٌح إَذا لَْم تَْقطَْع َرِحَمهُ َوََل َمنََعْتهُ ِرْفَدهَا لَْم يَْمنَْع ِمْن َذلَِك نَصٌّ .

 -أقوال الفقهاء: 

هَا وكذلك إذا قبلها أو َلمسها .)مجاهد(ََل يَْصلُُح لَِرُجٍل  - َج أُمَّ  فََجَر بِاْمَرأٍَة أَْن يَتََزوَّ

ا.)ابراهيم النخعي وبمثله يقول  - ُم اْلَحَراَم فَاْلَحَراُم أََشدُّ تَْحِريما إَذا َكاَن اْلَحََلُل يَُحرِّ

 الشعبي وعكرمه(

ُِ ََل يَْصلُُح لَهُ أَْن يَتََزوَّ  - ا.) َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َوأَبِي َسلََمةَ َمْن َزنَى بِاْمَرأٍَة َج اْبنَتَهَا أَبَدا

بَْيِر ( ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ  ْبِن َعْبِد الرَّ

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحسَ  - ، َوأَبِي َجْعفٍَر ُمَحمَّ ْعبِيِّ هُ.) الشَّ ُج أُمَّ ْيِن َمْن أَْولََج فِي َصبِيٍّ فَََل يَتََزوَّ

 واِلوزاعي(

هَا َوََل اْبنَتِهَا،  - ا، أَْو نَظََر إلَى فَْرِجهَا لَِشْهَوٍة لَْم يَِحلَّ لَهُ نَِكاُح أُمِّ إَذا لََمَس لَِشْهَوٍة َحَراما

ا.)أبو حنيفة َوهَُو أََحُد قَْولَْي َمالٍِك، إَلَّ أَنَّهُ ََل  َم نَِكاُحهَا َعلَى أَبِيِه َواْبنِِه أَبَدا ُم فِيِه  َوُحرِّ يَُحرِّ

 إَلَّ بِاْلَوْطِء فَقَْط(

بَْير  - ُم اْلَحَراُم اْلَحََلَل.) يَْحيَى ْبُن يَْعُمَر، َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ََل يَُحرِّ

َوهَُو قَْوُل اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد،  -والزهري وسعيد بن جبير ِوهو أََحُد قَْولَْي َمالٍِك 

، َوأَبِو ُسلَْيَمان(َوالشَّ   افِِعيِّ

  -األحاديث واآلثار:

ْحَمِن ْبِن أُمِّ اْلَحَكِم:  - ِ »َعْن اْبِن بَْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ ُ  -أَنَّ َرُجَلا َسأََل َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه  -اْْلَن اْبنَتَهَا؟ فَقَاَل  َعْن اْمَرأٍَة َكاَن َزنَى بِهَا فِي اْلَجاِهلِيَِّة أَيَْنِكحُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ ََل أََرى َذلَِك َوََل يَْصلُُح لََك أَْن تَْنِكَح اْمَرأَةا تَطَّلُِع ِمْن اْبنَتِهَا َعلَى َما  -الصَّ

ْحَمِن ْبِن أُمِّ الْ « اطَّلَْعَت َعلَْيِه ِمْنهَا َحَكِم .)ضعيف مرسل()َوأَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد الرَّ

 َمْجهُوٌل(

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَانٍِئ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن نَظََر إلَى فَْرِج » -َصلَّى َّللاَّ

هَا َوََل اْبنَتُهَا اُج ْبُن أَْرطَاةَ « اْمَرأٍَة لَْم تَِحلَّ لَهُ أُمُّ  -َوهَُو هَالٌِك  -.)ضعيف مرسل() اْلَحجَّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل( -ي هَانٍِئ َعْن أَبِ 
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ِ »َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْن اتَّبََع اْمَرأَةا  -َصلَّى َّللاَّ ُسئَِل َعمَّ

ُم اْلَحَراُم، َوإِنََّما  هَا؟ فَقَاَل: ََل يَُحرِّ ا أَيَْنِكُح اْبنَتَهَا أَْو أُمَّ ا َحََلَلا َحَراما ُم َما َكاَن نَِكاحا « يَُحرِّ

 )ضعيف(

َق بَْيَن َرُجٍل َواْمَرأَتِِه بَْعَد أَْن َولََدْت لَهُ َسْبَعةَ ِرَجاٍل ُكلُّهُْم  - َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوأَنَّهُ فَرَّ

هَا َما ََل يَِحلُّ  ََلَح، ِِلَنَّهُ َكاَن أََصاَب ِمْن أُمِّ .)سكت عنه المؤلف َصاَر َرُجَلا يَْحِمُل السِّ

 ولو كان ضعيفا لبين وروى عنه خَلفه أيضا (

[ م ُم َعلَى اْبٍن ِمْن ِزْنِجيٍَّة لِِغيٍَّة نَِكاُح اْبنَِة اْلَخلِيفَِة اْلَهاِشِميِّ  1211]َمْسأَلَةٌ ََل يَُحرَّ

ُم َعلَى اْبٍن ِمنْ  - ْسََلِم ُكلُّهُْم إْخَوةٌ ََل يَُحرَّ ِزْنِجيٍَّة لِِغيٍَّة نَِكاُح اْبنَِة اْلَخلِيفَِة  َمْسأَلَةٌ: َوأَْهُل اْْلِ

. َواْلفَاِسُق  ُكفٌُؤ  -َما لَْم يَُكْن َزانِياا  -اْلُمْسلُِم  -الَِّذي بَلََغ اْلَغايَةَ ِمْن اْلفِْسِق  -اْلهَاِشِميِّ

ِة اْلفَاِسقَِة َما لَْم تَُكْن َزانِيَةا؟ َواَلَِّذي لِْلُمْسلَِمِة اْلفَاِضلَِة. َوَكَذلَِك اْلفَاِضُل اْلُمْسلُِم ُكفٌُؤ لِْلُمْسلِمَ 

 .نَْختَاُرهُ فَنَِكاُح اِْلَقَاِرِب بَْعُضهُْم لِبَْعٍض.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقال أيضا: َوقَْد أَْنَكَح َرُسوُل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ َزْينََب أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َزْيدا

 َمْوََلهُ.

بَْيِر ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب.َوأَْنَكَح اْلمِ   ْقَداَد ُضبَاَعةَ بِْنَت الزُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوإِنََّما تََخيَّْرنَا نَِكاَح اِْلَقَاِرِب، ِِلَنَّهُ فِْعُل َرُسوِل َّللاَّ لَْم يُْنِكْح  -َصلَّى َّللاَّ

 بَنَاتَِه إَلَّ ِمْن بَنِي هَاِشٍم َوبَنِي َعْبِد َشْمٍس.

ا قَْولُنَا فِي اْلفَاِسِق، َواْلفَاِسقَِة، فَيَْلَزُم َمْن َخالَفَنَا أَْن ََل يُِجيَز لِْلفَاِسِق أَْن يَْنِكَح إَلَّ   َوأَمَّ

 فَاِسقَةا، َوأَْن ََل يُِجيَز لِْلفَاِسقَِة أَْن يَْنِكَحهَا إَلَّ فَاِسٌق، َوهََذا ََل يَقُولُهُ أََحٌد.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن.-  بمثل قول المؤلف يقول : َمالٌِك َوالشَّافِِعيُّ

، َواْبُن  - ، َواْبُن ُجَرْيٍج، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ يُْفَسُخ نَِكاُح اْلَمْولَى لِْلَعَربِيَِّة.) ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

ْحَمِن اْلَمْخزُ  َوإِْسَحاُق ْبُن  -َصاِحُب َمالٍِك  -وِميُّ أَبِي لَْيلَى، َواْلُمِغيَرةُ ْبُن َعْبِد الرَّ

 َراْهَوْيِه(

إْن َرِضيَْت اْلقَُرِشيَّةُ بِاْلَمْولَى َوَوفَّاهَا َصَداَق ِمْثلِهَا أََمَر اْلَولِيُّ أَْن يَْنِكَحهَا فَإِْن أَبَى  -

 أَْنَكَحهَا اْلقَاِضي.)أبو حنيفة(

 1212مبِاْلَمْوِت أَْو َغْيِر اْلُموقِِن[ ]َمْسأَلَةٌ تَْزِويُج اْلَمِريِض اْلُموقِنِ 

َوتَْزِويُج اْلَمِريِض اْلُموقِِن بِاْلَمْوِت، أَْو َغْيِر اْلُموقِِن: َمِريَضةا َكَذلَِك أَْو َصِحيَحةا َجائٌِز،  

 َويَِرثُهَا َوتَِرثُهُ: َماَت ِمْن َذلَِك اْلَمَرِض أَْو َصحَّ ثُمَّ َماَت.
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ا، َولَهَا فِي ُكلِّ َوَكَذلَِك  ا أَْو َمِريضا َج َصِحيحا لِْلَمِريَضِة اْلُموقِنَِة َوَغْيِر اْلُموقِنَِة: أَْن تَتََزوَّ

ِحيَحْيِن َوََل فَْرَق. َداُق اْلُمَسمَّى َكالصَّ  َذلَِك الصَّ

  -أقوال الصحابة و الفقهاء:

مظعون و َعْبُد وبمثل قول قول المؤلف يقول: ابن مسعود معاذ بن جبل وقدامة بن 

ِ ْبُن أَبِي َربِيَعةَ ْبِن اْلُمِغيَرِة اْلَمْخُزوِميُّ رضى َّللا عنهم وهو قول الشعبي والحسن  َّللاَّ

، َواْلَحَسِن ْبِن  ، واْبِن ُشْبُرَمةَ، َواِْلَْوَزاِعيِّ والنخعي والثوري أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.  َحيٍّ

 وُز نَِكاُح اْلَمِريِض مرض الموت .)عطاء (ََل يَجُ  -

أَنَّ َصَداقَهَا َوِميَراثَهَا فِي ثُلُثِِه.) اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ ،وابن أبي ليلى  -

 وربيعة(

ا )أى قصد اَلضرار بورثته( َجاَز تَْزِويُجهُ  - ا  -إْن لَْم يَُكْن ُمَضار ا لَْم َوإِْن َكاَن ُمَضار ا

َداُق ِمْن الثُّلُِث.)  َداِق فِي ثُلُِث َمالِِه، قَاََل: فَإِْن َخََل بِهَا فَلَهَا الصَّ يَُجْز، َولَهَا نِْصُف الصَّ

ٍد، َوَسالَِم ْبَن  ِ والزهري وقتادة (اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحمَّ  َعْبِد َّللاَّ

ُخوِل َوبَْعَد الدُّ  - ُخوِل، فَإِْن لَْم يَْدُخْل بِهَا فَََل َشْيَء لَهَا، فَإِْن يُْفَسُخ نَِكاُح اْلَمِريِض قَْبَل الدُّ

َدَخَل بِهَا فَلَهَا َصَداَق ِمْثلِهَا فِي ثُلُِث َمالِِه، بَِما اْستََحلَّ ِمْن فَْرِجهَا، َوََل ِميَراَث لَهَا ِمْنهُ 

ْحَداُد َوََل ِميَراَث لَهَا، فَإِْن َصحَّ ِمْن أَْلبَتَّةَ فَإِْن َماَت قَْبَل أَْن يَْفَسَخ نَِكاَحهَا فََعلَْيهَا اْْلِ 

ةا أُْخَرى: إْن َصحَّ ِمْن َمَرِضِه  -َوقَْد َكاَن َدَخَل بِهَا  -َمَرِضِه  فَأََرى أَْن يُفَاِرقَهَا َوقَاَل َمرَّ

 َجاَز النَِّكاُح.

َج َوََل يَِرثَهَ  ُجهَا قَاَل: َوَكَذلَِك ََل يَُجوُز لِْلَمِريَضِة أَْن تَتََزوَّ َدَخَل بِهَا أَْو لَْم  -ا الَِّذي يَتََزوَّ

َداُق َعلَْيِه إْن َدَخَل بِهَا. َوَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ  -يَْدُخْل  َوِهَي َحاِمٌل طَََلقاا بَائِناا  -َولَهَا الصَّ

ْت ِستَّةَ أَْشهٍُر.)مالك(  فَََل يَُجوُز لَهَُما أَْن يَتََراَجَعا إَذا أَتَمَّ

 -اآلثار:

ا  - َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: لَْو لَْم يَْبَق ِمْن أََجلِي إَلَّ َعْشَرةُ أَيَّاٍم أَْن أَُموَت فِي آِخِرهَا يَْوما

ْجت َمَخافَةَ اْلفِْتنَِة.)صحيح(  لِي فِيِهنَّ طَْوٌل لِلنَِّكاِح لَتََزوَّ

َ َعزَّ قَاَل ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه: زَ - ُجونِي، إنِّي أَْكَرهُ أَْن أَْلقَى َّللاَّ وِّ

 َوَجلَّ َعَزباا.)صحيح(

بَْيُر بَِجاِريٍَة َوهَُو ِعْنَدهُ؟ فَقَاَل لَهُ  - بَْيِر َعلَى قَُداَمةَ ْبِن َمْظُعوٍن يَُعوُدهُ فَبَشََّر الزُّ َدَخَل الزُّ

بَْيُر: وَ  ْجنِيهَا؟ فَقَاَل لَهُ الزُّ َما تَْصنَُع بَِجاِريٍَة َصِغيَرٍة َوأَْنَت َعلَى هَِذِه اْلَحاِل؟ قَُداَمةُ: َزوِّ
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بَْيِر، َوإِْن ِمتُّ فَأََحقُّ َمْن َوِرثَْتنِي، قَاَل ُعْروَ  ةُ: فَقَاَل لَهُ قَُداَمةُ: إْن أَنَا ِعْشت فَاْبنَةُ الزُّ

َجهَا إيَّاهُ.)صحيح(  فََزوَّ

 1211ى أَْو ِمْن نَِكاٍح فَاِسٍد َمْفُسوٍخ[م]َمْسأَلَةٌ َحَملَْت اْلَمْرأَةُ ِمْن ِزنً 

ا  قال ابن حزم: َوإِْن َحَملَْت اْلَمْرأَةُ ِمْن ِزناى، أَْو ِمْن نَِكاٍح فَاِسٍد َمْفُسوٍخ، أَْو َكاَن نَِكاحا

ا فَفَْسٌخ لَِحقٍّ َواِجٍب، أَْو َكانَْت أََمةا فََحَملَْت ِمْن َسيِِّدهَا ثُمَّ أَْعتَقَهَا،  أَْو َماَت َعْنهَا، َصِحيحا

ْوِج أَْن يَطَأَهَا حَ  َج قَْبَل أَْن تََضَع َحْملَهَا، إَلَّ أَنَّهُ ََل يَِحلُّ لِلزَّ تَّى فَلُِكلِّ َمْن َذَكْرنَا أَْن تَتََزوَّ

تَاِن ََل يَِحلُّ تََضَع َحْملَهَا، ُكلُّ َذلَِك بِِخََلِف اْلُمطَلَّقَِة، أَْو اْلُمتََوفَّى َعْنهَا َوِهَي َحاِمٌل، فَهَا

َواُج أَْلبَتَّةَ َحتَّى يََضَعا َحْملَهَُما، َوَحاَشا اْلُمْعتَقَةَ اْلَحاِملَةَ تَْختَاُر نَْفَسهَا، فَإِنَّ نِ  َكاَح لَهَُما الزَّ

 هَِذِه َمْفُسوٌخ، َوََل يَِحلُّ لَهَا أَْن تَْنِكَح َحتَّى تََضَع َحْملَهَا.

ا َسائُِر مَ  ، وقال أيضا: َوأَمَّ نَِّة إيَجاُب ِعدٍَّة َعلَْيِهنَّ ْن َذَكْرنَا فَلَْم يَأِْت فِي اْلقُْرآِن َوََل فِي السُّ

، إَلَّ َعلَى اْلُمْعتَقَِة تَْختَاُر نَْفَسهَا فَقَْط، َوإَِذا لَْم تَُكْن اْلَمْرأَةُ ِمْن ِعدَّ  ٍة، َوََل َعلَى أََحٍد ِمْنهُنَّ

، َوََل نَصٌّ يَْمنَُع هَهُنَا ِمْن َوََل َذاِت َزْوٍج، فَلَهَا أَْن  َج، إَلَّ أَْن يَْمنََع ِمْن َذلَِك نَصٌّ تَتََزوَّ

َواِج، َوََل يَِحلُّ بِالنَّصِّ َوْطُء َحاِمٍل إَلَّ أَْن يَُكوَن اْلَحْمُل ِمْنهُ.  الزَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َج، َوََل يَطَُؤهَ  - ، لِْلَحاِمِل ِمْن ِزناى أَْن تَتََزوَّ ا َحتَّى تََضَع َحْملَهَا.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن َوأَبُو يُوُسَف   فِي أََحِد قَْولَْيِه( -َوُمَحمَّ

َج، َولَِكْن  -َوِهَي َحاِمٌل ِمْن َزْوِجهَا  -َوإِْن َخَرَجْت إلَْينَا اْلَحْربِيَّةُ ُمْسلَِمةا  - فَلَهَا أَْن تَتََزوَّ

 يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا َحتَّى تََضَع َحْملَهَا.)أبو حنيفة( ََل 

انِيَِة اْلِعدَّةُ َكاِملَةا.)زفر( -  َعلَى الزَّ

ُج اْلَحاِمُل ِمْن ِزناى َحتَّى تََضَع َحْملَهَا، َوََل إْن َكانَْت َغْيَر َحاِمٍل، إَلَّ َحتَّى تَْعتَدَّ - ََل تَتََزوَّ

 ثَََلثَةَ قُُروٍء.)مالك(

 -حاديث واآلثار :األ

ا َغِشيَهَا »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  - َج اْمَرأَةا فَلَمَّ أَنَّ َرُجَلا يُقَاُل لَهُ نَْضَرةُ ْبُن أَْكثََم تََزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَجَدهَا ُحْبلَى، فََرفََع َذلَِك إلَى النَّبِيِّ  ِ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى  -فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَ  أَنَّ َصَداقَهَا لَِزْوِجهَا، َوأَنَّ َما فِي بَْطنِهَا َعْبٌد لَهُ، َوأََمَر بِهَا فَُجلَِدْت  -ْيِه َوَسلََّم َّللاَّ

َق بَْينَهَُما.)ضعيف   (مرسلِمائَةا، َوفَرَّ

ِ »َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ يُقَاُل  -َصلَّى َّللاَّ

ا فِي ِسْتِرهَا، فََدَخْلُت َعلَْيهَا، فَإَِذا ِهَي ُحْبلَى، فَقَاَل  ْجُت اْمَرأَةا بِْكرا لَهُ: نَْضَرةُ قَاَل: تََزوَّ
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ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَيْ  -النَّبِيُّ  َداُق بَِما اْستَْحلَْلَت ِمْن فَْرِجهَا، َواْلَولَُد َعْبٌد لََك، -ِه الصَّ : لَهَا الصَّ

 ضعيف منقطع(«)َوإَِذا َولََدْت فَاْجلُِدوهَا

بَْيِر قَاَل: َخطَْبت إلَى َرُجٍل أُْختَهُ، فََذَكَر أَنَّهَا أَْحَدثَْت  - فَبَلََغ  -ْت يَْعنِي َزنَ  -َعْن أَبِي الزُّ

 َذلَِك ُعَمَر فََضَربَهُ أَْو َكاَد يَْضِربُهُ، وفي رواية آخرى قال له انكح واسكت )صحيح(

َج ِسبَاُع ْبُن ثَابٍِت بِْنَت َمْوهَِب ْبِن َربَاٍح َولَهُ اْبٌن ِمْن َغْيِرهَا، َولَهَا بِْنٌت ِمْن َغْيِرِه،  - تََزوَّ

ِة، فَظَهََر بِهَا َحْمٌل فَُسئِلَْت فَاْعتََرفَْت، فَُرفَِع َذلَِك إلَى ُعَمَر ْبِن فَفََجَر اْلُغََلُم بِاْلَجاِريَ 

َض َعلَى أَْن يُْجَمَع بَْينَهَُما، فَأَبَى اْلُغََلُم.)صحيح(  اْلَخطَّاِب فَاْعتََرفَا، فََحدَّهَُما َوَحرَّ

َحابَِة قال المؤلف: فَهََذا ُعَمُر يُبِيُح لِْلَحاِمِل ِمْن ِزناى الزَّ  ُ  -َواَج بَِحْضَرِة الصَّ َرِضَي َّللاَّ

 ْم.َعْنهُ 

 1211]َمْسأَلَةٌ ِعْنَدهُ أَْربَُع َزْوَجاٍت فََطلََّق إْحَداُهنَّ ثَََلثًا[ م

َوِهَي َحاِمٌل ِمْنهُ أَْو  -قال ابن حزم : َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ أَْربَُع َزْوَجاٍت فََطلََّق إْحَداهُنَّ ثَََلثاا 

َج  -أَْو اْنفََسَخ نَِكاُحهَا ِمْنهُ  -إْذ َكانَْت فِي ِعْصَمتِِه  -َحاِمٍل، َوقَْد َوِطئَهَا  َغْيرُ  فَلَهُ أَْن يَتََزوَّ

تَهَا، أَْو َخالَتَهَا، أَْو بِْنَت أَِخيهَا، أَْو بِْنَت أُْختِهَ  ا، إْثَر طَََلقِِه لَهَا َرابَِعةا، أَْو أُْختَهَا، أَْو َعمَّ

 بِهَا.َويَْدُخَل 

ْجِعيِّ فَََل يَِحلُّ لَهُ َذلَِك َما َداَمْت فِي ِعدَّتِهَا. ا فِي الطَََّلِق الرَّ  فَأَمَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

 ومثل قول المؤلف: ُرِوَي َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت.

بَْيِر، َوَصحَّ َعْن اْلَحَسِن، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، وَ   -ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ِ ْبِن أَ  ِ ْبِن قَُسْيٍط، َوَعْبِد َّللاَّ ، َويَِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْهِريِّ ٍد، َوَعطَاٍء، َوالزُّ بِي َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

، َسلََمةَ، َوَربِيَعةَ، َواْبِن أَبِي لَْيلَى، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ َوال لَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

َوهَُو اِْلَْشهَُر ِمْن قَْوِل  -َوأَْصَحابِِهَما، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُعبَْيٍد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِه 

 َولَْم يُِجْز َذلَِك َجَماَعةٌ ِمْن السَّلَِف. -اِْلَْوَزاِعيِّ 

ا، َوُرِوَي َعْن َعلِيِّ  ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوَصحَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَْيضا

 ، ، َوالنََّخِعيِّ ْعبِيِّ ، َوَصحَّ َعْن الشَّ ْلَمانِيِّ َوأََحُد قَْولَْي أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبِن نَُضْيلَةَ، َوَعبِيَدةَ السَّ

 َوَغْيِرِهْم.

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَ  ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ةَ، َوأَْصَحابِِه، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َق ُحْبلَى.َوَصحَّ َعْن اْلَحَسِن إبَاَحةُ َذلَِك، إَلَّ أَْن تَُكوَن الَّتِي طَلَّ  -َوأََحُد قَْولَْي اِْلَْوَزاِعيِّ 

َحٍد َأْن يَتَ  َج َمْمُلوَكتَهُ َقْبلَ َأْن يَْعتَِقَها[م]َمْسَأَلٌة ََل يَِحلُّ أِلَ  1211َزوَّ
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جَ  َج َمْملُوَكتَهُ قَْبَل أَْن يَْعتِقَهَا، َوََل َِلْمَرأٍَة أَْن تَتََزوَّ  قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَتََزوَّ

، َوََل فَْرَق َمْملُوَكهَا قَْبَل أَْن تَْعتِقَهُ، فَإِْن أَْعتَقَْتهُ َجاَز لَهَُما التَّ   -نَاُكُح إْن تََراَضيَا َكاِْلَْجنَبِيِّ

َ تََعالَى قَاَل: }إَِل َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت  َوهََذا ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد، ِِلَنَّ َّللاَّ

ْنفَْيِن فَََل يَُجوُز اجْ ٦أَْيَمانُهُْم{ ]المؤمنون:  َق تََعالَى بَْيَن الصِّ قَ [ فَفَرَّ ُ  تَِماُع ِصْنفَْيِن فَرَّ َّللاَّ

 تََعالَى بَْينَهَُما.

َج أََمةَ َوالِِدِه الَّتِي ََل تَِحلُّ لَِوالِِدِه[م ُجِل أَْن يَتََزوَّ  1218]َمْسأَلَةٌ لِلرَّ

َج أََمةَ َوالِِدِه الَّتِي ََل تَِحلُّ لَِوالِِدِه،  ُجِل أَْن يَتََزوَّ َوأََمةَ َولَِدِه الَّتِي فال ابن حزم: َوَجائٌِز لِلرَّ

ِه، َوأََمةَ اْبنَتِِه.  ََل تَِحلُّ لَِولَِدِه، َوأََمةَ أُمِّ

 -ِه َوَجائٌِز لِْلَعْبِد نَِكاُح أُمِّ َسيِِّدِه، َوبِْنِت َسيِِّدِه، َوأُْخِت َسيِِّدِه، إَذا َكاَن ُكلُّ َذلَِك بِإِْذِن َسيِّدِ 

.َع ِمْن َذلِ َوَما نَْعلَُم لَِمْن َمنَ  ةا أَْصَلا  َك ُحجَّ

ةً أَْو أََمةً[م َج اْمَرأَةً ُحرَّ  1211]َمْسأَلَةٌ أََراَد أَْن يَتََزوَّ

ةا أَْو أََمةا، فَلَهُ أَْن يَْنظَُر ِمْنهَا  َج اْمَرأَةا ُحرَّ ُمتََغفَِّلا لَهَا  -قال ابن حزم: َوَمْن أََراَد أَْن يَتََزوَّ

 َوََل يَُجوُز َذلَِك فِي أََمٍة يُِريُد ِشَراَءهَا. -َن ِمْنهَا َوظَهََر إلَى َما بَطَ  -َوَغْيَر ُمتََغفٍِّل 

َوََل يَُجوُز لَهُ أَْن يَْنظَُر ِمْنهَا إَلَّ إلَى اْلَوْجِه َواْلَكفَّْيِن فَقَْط، لَِكْن يَأُْمُر اْمَرأَةا تَْنظُُر إلَى 

 َجِميِع ِجْسِمهَا َوتُْخبُِرهُ.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

من ابتاع جارية فله النَّظَِر إلَى َساقِهَا َوبَْطنِهَا َوظَْهِرهَا، َويََضُع يََدهُ َعلَى َعُجِزهَا  -

 (  َوَصْدِرهَا ) ابن عمر ولم يصح عن على

ْكبَِة. )أبو موسى اِل - ِة َوُدوَن الرُّ رَّ شعري وروى عن إبَاَحةُ النَّظَِر إلَى َما فَْوَق السُّ

 سعيد بن المسيب ( 

  -األحاديث واآلثار :

-  ِ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ إَذا َخطََب : »-َصلَّى َّللاَّ

أََحُدُكْم اْلَمْرأَةَ فَإِْن اْستَطَاَع أَْن يَْنظَُر إلَى َما يَْدُعوهُ إلَى نَِكاِحهَا فَْليَْفَعْل قَاَل َجابٌِر 

َخطَْبُت اْمَرأَةا ِمْن بَنِي َسلَِمةَ فَُكْنُت أَتََخبَّأُ تَْحَت اْلَكَرِب َحتَّى َرأَْيُت ِمْنهَا بَْعَض َما فَ 

 .)صحيح(« َدَعانِي إلَْيهَا

ينَاهُ  ا  -قال المؤلف: َوقَْد ُروِّ ِمْن طُُرٍق ِصَحاٍح: ِمْن طَِريِق أَبِي هَُرْيَرةَ،  -أَْيضا

َم ِمْن َغضِّ َواْلُمِغيَرِة ْبِن  ا لِهَِذِه اْلَحاِل ِمْن ُجْملَِة َما ُحرِّ ا َمْخَرجا ُشْعبَةَ، فََكاَن هََذا ُعُموما

 اْلبََصِر.
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-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَخْثَعِميَّةَ الَّتِي َسأَلَْت َرُسوَل َّللاَّ َعْن اْلَحجِّ َعْن أَبِيهَا؟ َوأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ اْلفَْضَل ْبَن اْلعَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَّاِس َجَعَل يَْنظُُر إلَى َوْجِههَا، فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْصِرُف َوْجهَ اْلفَْضِل َعْنهَا، َولَْم يَأُْمْرهَا بِِسْتِر َوْجِههَا

 ِر اللَّذَِّة.قال المؤلف : فَفِي هََذا إبَاَحةُ النَّظَِر إلَى َوْجِه اْلَمْرأَِة لَِغيْ 

ِ يَقُوُل:  - ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َخَرَج يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ

ََلِة قَْبَل اْلُخْطبَِة، ثُمَّ َخطََب ثُمَّ نََزَل فَأَتَى النَِّساَء فََذكََّرهُنَّ َوبََِلٌل بَا ِسطٌ اْلفِْطِر فَبََدأَ بِالصَّ

 « .ثَْوبَهُ يُْلقِيَن فِيِه النَِّساُء َصَدقَةا، تُْلقِي اْلَمْرأَةُ فَْتَخهَا

، فَلَْوََل ظُهُوُر أَُكفَّهُنَّ َما  َوقَاَل ابن حزم ٍ: اْلفَْتُخ َخَواتُِم ِكبَاٌر ُكنَّ يَْحبِْسنَهَا فِي أََصابِِعِهنَّ

 ْمَكنَهُنَّ إْلقَاُء اْلفَْتِخ.أَ 

 1211يَِحلُّ أِلََحٍد أَْن يَْنظَُر ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ََل يُِريُد َزَواَجَها أَْو ِشَراَءَها[م]َمْسأَلَةٌ ََل 

قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَْنظَُر ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ََل يُِريُد َزَواَجهَا أَْو ِشَراَءهَا إْن َكانَْت 

ٍذ إَلَّ لَِضُروَرٍة، فَإِ  نَا إلَى اْلفَْرَجْيِن لِيَْشهََد بَِذلَِك فَُمبَاٌح لَهُ، ِِلَنَّهُ أََمةا لِتَلَذُّ ْن نََظَر فِي الزِّ

ِ{ ]النساء:  اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء َّلِلَّ : }ُكونُوا قَوَّ َمأُْموٌر بِأََداِء الشَّهَاَدِة، قَاَل َعزَّ َوَجلَّ

0٢٥] 

ا فِي َغْيِر َذلَِك، فَاْلَوْجهُ َواْلكَ  ْمنَا آنِفاا ِعْنَد الشَّهَاَدِة َعلَْيهَا أَْو لَهَا أَْو ِمْنهَا.َوأَمَّ  فَّاِن َكَما قَدَّ

ِة، َواْلبِْنِت، َواْبنَِة اَِلْبِن، ، َواْلَجدَّ  َوَجائٌِز لِِذي اْلَمْحَرِم أَْن يََرى َجِميَع ِجْسِم َحِريَمتِِه، َكاِْلُمِّ

ِة، َوبِْنِت اِْلَخِ  بَُر َواْلَخالَِة، َواْلَعمَّ ، َوبِْنِت اِْلُْخِت، َواْمَرأَِة اِْلَِب، َواْمَرأَِة اَِلْبِن، َحاَشا الدُّ

 َواْلفَْرَج فَقَْط.

َجاُل بَْعُضهُْم ِمْن بَْعٍض.  َوَكَذلَِك النَِّساُء بَْعُضهُنَّ ِمْن بَْعٍض،َوَكَذلَِك الرِّ

دَ  النَّظََر إلَى َشْيٍء ِمْن اْمَرأٍَة ََل يَِحلُّ لَهُ: ََل  وقال أيضا: إَلَّ أَنَّهُ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَتََعمَّ

ٍة تَْدُعو إلَى َذلَِك ََل يُْقَصُد ِمْنهَا ُمْنَكٌر بِقَْلٍب أَْو بَِعْيٍن.  اْلَوْجهَ، َوََل َغْيَرهُ، إَلَّ لِقِصَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ُجِل إلَى َشْعِر اْبنَتِِه، وَ  - ِه، َوأُْختِِه.)عن طاووس وَل يصح عنه(َكَراهَةَ نَظََر الرَّ  أُمِّ

 إلَى َما فَْوَق الصدر.)النخعي( أَْن ََل يُْنظََر ِمْن َذاِت اْلَمْحَرِم إَلَّ  -

  -اآليات واألحاديث واآلثار:

ُجيُوبِِهنَّ قوله تعالى ) َوَل يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إَِل َما ظَهََر ِمْنهَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى  -

)..... 
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ُ َعزَّ َوَجلَّ فِي هَِذِه اْْليَِة: ِزينَتَهُنَّ ِزينَةا ظَاِهَرةا تُْبَدى لُِكلِّ أََحٍد  قال المؤلف: فََذَكَر َّللاَّ

َم َعزَّ َوَجلَّ إْبَداَءهَا إَلَّ  لَِمْن  َوِهَي اْلَوْجهُ َواْلَكفَّاِن َعلَى َما بَيَّنَّا فَقَْط، َوِزينَةا بَاِطنَةا َحرَّ

 َذَكَر فِي اْْليَِة.

ِ قَاَل:  - ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ  -إنَّ أُمَّ سلمة أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن اْستَأَْذنَْت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَ  -فِي اْلِحَجاَمِة، فَأَِذَن لَهَا، فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ أَبَا َطْيبَةَ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َمهَا  ا لَْم يَْحتَلِمْ  -أَْن يَُحجِّ َضاَعِة، أَْو ُغََلما « قَاَل: َحِسْبُت أَنَّهُ َكاَن أََخاهَا ِمْن الرَّ

 .)صحيح(

اِوي:  ا قَْوُل الرَّ ا لَ »قال المؤلف: َوأَمَّ َضاَعِة أَْو ُغََلما ْم َحِسْبُت أَنَّهُ َكاَن أََخاهَا ِمْن الرَّ

ا ظَنٌّ َغْيُر « يَْحتَلِمْ  ْن ُدوَن َجابٍِر. ثُمَّ هَُو أَْيضا فَإِنََّما هَُو ظَنٌّ ِمْن بَْعِض ُرَواِة اْلَخبَِر ِممَّ

ُ َعْنهَا  -َصاِدٍق، ِِلَنَّ أُمَّ َسلََمةَ   ُولَِدْت بَِمكَّةَ، َوبِهَا َولََدْت أَْكثََر أَْوََلِدهَا. -َرِضَي َّللاَّ

َضاَعِة، َوأَبُو طَْيبَةَ  : ُغََلٌم لِبَْعِض اِْلَْنَصاِر بِاْلَمِدينَِة، فَُمَحاٌل أَْن يَُكوَن أََخاهَا ِمْن الرَّ

ا َمْضُروباا َعلَْيِه اْلَخَراُج  ينَا ِمْن طَِريِق َمالٍِك َعْن ُحَمْيٍد الطَِّويِل -َوَكاَن َعْبدا : َكَما ُروِّ

ِ َحَجَم َرسُ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َّللاَّ أَبُو َطْيبَةَ فَأََمَر لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َمهَا إَلَّ َحتَّى « بَِصاٍع ِمْن تَْمٍر، َوأََمَر أَْهلَهُ أَْن يَُخفِّفُوا ِمْن َخَراِجهِ  َوََل يُْمِكُن أَْن يَُحجِّ

ا يَُواِزي أَْعلَ   ى َكتِفَْيهَا.يََرى ُعنُقَهَا، َوأَْعلَى ظَْهَرهَا ِممَّ

 

ُجِل إلَى فَْرِج اْمَرأَتِِه الَّتِي يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤَها[م  1211]َمْسأَلَةٌ نَظَُر الرَّ

ُجِل أَْن يَْنظَُر إلَى فَْرِج اْمَرأَتِِه َزْوَجتِِه َوأََمتِِه الَّتِي يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا، َوَكَذلَِك  َوَحََلٌل لِلرَّ

.لَهَُما أَْن يَْنظَُرا إلَ   ى فَْرِجِه، ََل َكَراِهيَةَ فِي َذلَِك أَْصَلا

  -األحاديث واآلثار :

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن »ِمْن طَِريِق  - ُ َعْنهُنَّ  -َعائَِشةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ، َوَمْيُمونَةَ: أُمَّ  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَ  -أَنَّهُنَّ ُكنَّ يَْغتَِسْلَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ  « .ِمْن اْلَجنَابَِة ِمْن إنَاٍء َواِحدٍ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوفِي َخبَِر َمْيُمونَةَ بَيَاُن أَنَّهُ  َكاَن بَِغْيِر ِمْئَزٍر، ِِلَنَّ فِي َخبَِرهَا  -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّهُ » نَ  -َعلَْيِه الصَّ اِء ثُمَّ أَْفَرَغ َعلَى فَْرِجِه َوَغَسلَهُ أَْدَخَل يََدهُ فِي اْْلِ

 صحيح(«)بِِشَمالِهِ 

فَبَطََل بَْعَد هََذا أَْن يُْلتَفََت إلَى َرْأِي أََحٍد ، َوِمْن اْلَعَجِب أَْن يُبِيَح بَْعُض   قال المؤلف:

ِ اْلُمتََكلِّفِيَن ِمْن أَْهِل اْلَجْهِل َوْطَء اْلفَْرِج َويَْمنََع ِمْن النَّظَِر  إلَْيِه، َويَْكفِي ِمْن هََذا قَْوُل َّللاَّ

: }َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن{ ]المؤمنون:  [ }إَِل َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما ٥َعزَّ َوَجلَّ

 [.٦َملََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِنَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن{ ]المؤمنون: 
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ِ َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َما رَ »  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْيُت فَْرَج َرُسوِل َّللاَّ .)ضعيف « قَطُّ  -َصلَّى َّللاَّ

( )اْلسناد اِلول : عن امرأة مجهولة ، والثاني : َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن َعيَّاٍش، َوُزهَْيِر ْبِن 

ٍد، ِكََلهَُما َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن اْلَعْرَزمِ  َوهَُؤََلِء: ثَََلُث اِْلَثَافِي  -يِّ ُمَحمَّ

يَاُر اْلبَََلقِِع، أََحُدهُْم َكاَن يَ   ْكفِي فِي ُسقُوِط اْلَحِديِث( َوالدِّ

 11211]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَْخِطَب َعلَى ِخْطبَِة ُمْسلٍِم[م

ِخْطبَِة ُمْسلٍِم َسَواءا ُرْكناا َوتَقَاُرباا أَْو لَْم قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَْخِطَب َعلَى 

يَُكْن َشْيٌء ِمْن َذلَِك، إَلَّ أَْن يَُكوَن أَْفَضَل لَهَا فِي ِدينِِه َوُحْسِن ُصْحبَتِِه، فَلَهُ ِحينَئٍِذ أَْن 

حْ  يِن َوَجِميِل الصُّ ْن هَُو ُدونَهُ فِي الدِّ  بَِة.يَْخِطَب َعلَى ِخْطبَِة َغْيِرِه ِممَّ

ُل فِي أَْن يَْخطُبَهَا فَيَُجوُز لَهُ أَْن يَْخطُبَهَا ِحينَئٍِذ.  أَْو إَلَّ أَْن يَأَْذَن لَهُ اْلَخاِطُب اِْلَوَّ

ُل اْلِخْطبَةَ فَيَُكوُن لَِغْيِرِه أَْن يَْخطُبَهَا ِحينَئٍِذ.  أَْو إَلَّ أَْن يَْدفََع اْلَخاِطُب اِْلَوَّ

هُ   اْلَمْخطُوبَةُ فَلَِغْيِرِه أَْن يَْخطُبَهَا ِحينَئٍِذ َوإَِلَّ فَََل. أَْو إَلَّ أَْن تَُردَّ

 -األحاديث:

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلُمْؤِمُن أَُخو اْلُمْؤِمِن » -َصلَّى َّللاَّ

« أَِخيِه َوََل يَْخطَُب َعلَى ِخْطبَِة أَِخيِه َحتَّى يََذرَ فَََل يَِحلُّ لِْلُمْؤِمِن أَْن يَْبتَاَع َعلَى بَْيِع 

 )صحيح(

ِ : »عن ابن ُعَمرَ - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يَبِيَع بَْعُضُكْم َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ُجِل َحتَّى يَ  ُجُل َعلَى ِخْطبَِة الرَّ ْتُرَك اْلَخاِطُب قَْبلَهُ أَْو يَأَْذَن لَهُ بَْيِع بَْعٍض َوََل يَْخطَُب الرَّ

 .)صحيح(« اْلَخاِطبُ 

ِ »َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس فََذَكَرْت َحِديثَهَا، َوفِيِه  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َحلَلْ  ُت َذَكْرُت لَهُ أَنَّ ُمَعاِويَةَ ْبَن أَبِي ُسْفيَاَن َوأَبَا قَاَل لَهَا: فَإَِذا َحلَْلِت فَآِذنِينِي؟ قَالَْت: فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َجْهٍم َخَطبَانِي؟ فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ ا أَبُو َجْهٍم فَََل -َصلَّى َّللاَّ : أَمَّ

ا ُمَعاِويَةُ فَُصْعلُوٌك ََل َما َل لَهُ، اْنِكِحي أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد قَالَْت: يََضُع َعَصاهُ َعْن َعاتِقِِه َوأَمَّ

ا َواْغتَبَطَتْ  ُ فِيِه َخْيرا  .)صحيح(« فََكِرْهتُهُ، ثُمَّ قَاَل: اْنِكِحي أَُساَمةَ، فَنََكَحْتهُ، فََجَعَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: قَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ يُن  الدِّينُ : »-َصلَّى َّللاَّ النَِّصيَحةُ الدِّ

يُن النَِّصيَحةُ   َوهََذا ُحْكٌم بَاٍق إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة.« النَِّصيَحةُ الدِّ

َوِمْن أَْنَصِح النََّصائِِح: أَْن يَُكوَن َمِريٌد يُِريُد ِخْطبَةَ اْمَرأٍَة قَْد َخَطبَهَا َمْن هَُو أَْحَسُن 

 ِذي َخطَبَهَا قَْبلَهُ فَيَْخطُبُهَا هَُو.ُصْحبَةا، َوأَْفَضُل ِديناا، ِمْن الَّ 
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ا إْن تََرَك ِخْطبَتَهَا ِمْن أَْجِل اْلَخاِطِب قَْبلَهُ فَقَْط فََما نََصَح اْلُمْسلَِمةَ َولَقَْد َغشَّهَا َوهََذا  َوأَمَّ

 ََل يَُجوُز.

 َغايَِة اْلَجَماِل َواْلِحْلِم.َوقَْد َعلِْمنَا أَنَّ ُمَعاِويَةَ فَتاى ِمْن بَنِي َعْبِد َمنَاٍف فِي 

يِن  -َمْولَى َكْلبِيٌّ أَْسَوُد َكاْلقَاِر  -َوأَُساَمةُ  ُروَرِة نَْدِري أَنَّهُ ََل فَْضَل لَهُ َعلَْيِه إَلَّ بِالدِّ فَبِالضَّ

ِ تََعالَى َوَرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َصلَّ  -الَِّذي هَُو نِهَايَةُ اْلفَْضِل ِعْنَد َّللاَّ  َوَسلََّم.ى َّللاَّ

 1211]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ التَّْصِريُح بِِخْطبَِة اْمَرأٍَة فِي ِعدَّتَِها[م

 قال ابن حزٌم: َوََل يَِحلُّ التَّْصِريُح بِِخْطبَِة اْمَرأٍَة فِي ِعدَّتِهَا.

َض لَهَا بَِما تَْفهَُم ِمْنهُ أَنَّهُ يُِريُد نَِكاَحهَا.  َوَجائٌِز أَْن يَُعرِّ

ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء -ُن َذلَِك بُْرهَا : }َوَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

ا إَِل أَْن تَ  ُ أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَهُنَّ َولَِكْن َل تَُواِعُدوهُنَّ ِسر ا قُولُوا أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسُكْم َعلَِم َّللاَّ

  َمْعُروفاا َوَل تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاِح َحتَّى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ{ قَْوَل

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوِمْن التَّْعِريِض قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ الَِّذي َذَكْرنَاهُ آنِفاا لِفَاِطَمةَ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .إَذا َحلَْلِت فَآِذنِينِي»بِْنِت قَْيٍس: 

 1212]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ نَِكاُح َمْن لَْم يُولَْد بَْعُد[م

قال ابن حزم:  َوََل يَِحلُّ نَِكاُح َمْن لَْم يُولَْد بَْعُد، فََمْن فََعَل َذلَِك لَْم يَْلَزْمهُ، ِِلَنَّهُ ََل يَْدِري 

 ةٌ، أَْم اْبٌن، أَْم َمْيتَةٌ.أَيُولَُد لَهُ اْبنَ 

 1211يَِحلُّ نَِكاُح َغائِبٍَة إَلَّ بِتَْوِكيٍل ِمْنَها َعلَى َذلَِك[م]َمْسأَلَةٌ ََل 

هُ َوََل يَِحلُّ نَِكاُح َغائِبٍَة إَلَّ بِتَْوِكيٍل ِمْنهَا َعلَى َذلَِك؛ َوََل يَِحلُّ إْنَكاُح َغائٍِب إَلَّ بِتَْوِكيٍل ِمنْ  

ا.  َوِرضا

: }َوَل تَْكِسُب  ِ َعزَّ َوَجلَّ  [ .0٦٢ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: لِقَْوِل َّللاَّ

ِ »َوقَْد  َج َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -تََزوَّ َرِضَي  -أُمَّ َحبِيبَةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهَا   « .اَمِدينَِة بِِرَضاهَُما َمعا َوِهَي بِأَْرِض اْلَحبََشِة َوهَُو بِالْ  -َّللاَّ

َج َمْملُوَكةً لَِغْيِرِه بِإِْذِن السَّيِِّد أَْو بَِغْيِر إْذنِِه[م  )لم يكتمل تلخيصها(  1221]َمْسأَلَةٌ تََزوَّ

َج َمْملُوَكةا لَِغْيِرِه  يِِّد أَْو بَِغْيِر إْذنِِه  -َوَمْن تََزوَّ ةٌ أَْو لَْم  -بِإِْذِن السَّ َسَواءا ادََّعْت أَنَّهَا ُحرَّ

، فَُكلُّ َما َولََدْت ِمْنهُ فَهُْم َعبِيٌد لَِسيِِّدهَا ََل يُْجبَُر َعلَى قَبُوِل فَِداٍء فِيِهْم، إَلَّ أَنَّ َما َكاَن تَدَّعِ 

ُجِل إْن كَ  ا َواْلَولَُد ََلِحقُوَن بِالرَّ نَا َولَْيَس نَِكاحا اَن ِمْن َذلَِك بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدهَا، فََعلَْيهَا َحدُّ الزِّ

.َجا  ِهَلا
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 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ا فَأَْوََلُدهُ ِمْنهَ  - ةٌ فَُوِجَدْت َمْملُوَكةا َوقَْد َولََدْت ِمْنهُ أَْوََلدا َج اْمَرأَةا َعلَى أَنَّهَا ُحرَّ ا َمْن تََزوَّ

هُ،  أَْحَراٌر، َوَعلَْيِه قِيَمةُ اِْلَْحيَاِء ِمْنهُْم يَْوَم اْلُحْكِم َويَْرِجُع بَِما َغِرَم ِمْن َذلَِك َعلَى َمْن َغرَّ

ْتهُ، َوَعلَْيِه َصَداقُهَا لَِسيِِّدهَا، َوََل  إنْ  هُ َغْيُرهَُما، أَْو َعلَْيهَا إْن َكانَْت ِهَي َغرَّ َكاَن َغرَّ

هُ، َوََل َعلَْيهَا، َوََل َشْيَء َعلَْيِه فِيَمْن َماَت ِمْنهُْم، إَلَّ أَْن يَُكوَن قَْتٌل  يَْرِجُع بِِه َعلَى َمْن َغرَّ

ا فَََل َشْيَء َعلَْيِه َوََل َعلَى أَْوََلِدِه.)أبو حنيفة( فَأََخَذ اِْلَُب دِ   يَتَهُ، فَإِْن َكاَن اِْلَُب ُمْعِسرا

 هُْم أَْحَراٌر َوَعلَى أَبِيِهْم قِيَمةُ اِْلَْحيَاِء ِمْنهُْم يَْوَم اْلُحْكِم، َوََل َشْيَء َعلَْيِه فِيَمْن َماَت ِمْنهُمْ  -

ةا  -ُب قَْبَل اْلُحْكِم فَََل َشْيَء َعلَى اِْلَْوََلِد َوهُْم أَْحَراٌر قَْبَل َذلَِك، فَإِْن َماَت اِْلَ  َوقَاَل َمرَّ

ا.)مالك(  أُْخَرى: َعلَْيِهْم قِيَمةُ أَْنفُِسِهْم، َوَكَذلَِك إْن َكاَن أَبُوهُْم َعِديما

 َماَت ِمْنهُْم َوَمْن َعاَش.)الشافعي(هُْم أَْحَراٌر َوَعلَى أَبِيِهْم قِيَمتُهُْم يَْوَم ُولُِدوا، َسَواٌء َمْن  -

 األحاديث واآلثار :

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  - ثَََلثَةٌ أَنَا َخْصُمهُْم »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا فَأَكَ -فََذَكَر فِيِهْم  -يَْوَم اْلقِيَاَمِة   .)صحيح(« َل ثََمنَهُ : َوَرُجٌل بَاَع ُحر ا

ْعبِيِّ قَاَل:  - ِ »َعْن الشَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ فِي َسْبِي اْلَعَرِب  -َصلَّى َّللاَّ

ا، قَاَل ُسْفيَاُن:  بِِل، َوأَنَّ فِي اِْلُْنثَى َعْشرا ُجِل ثََماٌن ِمْن اْْلِ فِي اْلَجاِهلِيَِّة أَنَّ فَِداَء الرَّ

ُجِل فَ  ْعبِيِّ أَنَّ َذلَِك َشَكا إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فََجَعَل فَِداَء الرَّ أَْخبََرنِي ُمَجالٌِد َعْن الشَّ

 )ضعيف مرسل(« أَْربََعِمائَِة ِدْرهَمٍ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه وَ  -قََضى النَّبِيُّ »َعْن ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  - فِي  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

بِِل، َوفِي  ُجِل إَذا ُسبَِي فِي اْلَجاِهلِيَِّة بِثََماٍن ِمْن اْْلِ فَِداِء َرقِيِق اْلَعَرِب ِمْن أَْنفُِسِهْم فِي الرَّ

. َوقََضى فِي َسبِيَِّة -َذَكٍر َوأُْنثَى  -اْبِن اِْلََمِة بَِوِصيفَْيِن َوَصْيفَْيِن، لُِكلِّ إْنَساٍن ِمْنهُْم 

ِه اْلجَ  بِِل، َوفِي َولَِدهَا ِمْن اْلَعْبِد بَِوِصيفَْيِن يَْفِديِه َمَوالِي أُمِّ َوهُْم  -اِهلِيَِّة بَِعْشٍر ِمْن اْْلِ

ْسََلِم بِِستٍَّة ِمْن  -ُعْصبَتُهَا  لَهُْم ِميَراثُهَا َوِميَراثُهُ، َما لَْم يَْعتِْق أَبُوهُ. َوقََضى فِي َسْبِي اْْلِ

بِِل فِي الرَّ  بِيِّ اْْلِ  .)ضعيف مرسل(« فََذلَِك فَِداُء اْلَعَربِ  -ُجِل َواْلَمْرأَِة َوالصَّ

ا فََجاَء أَبُوهُ  - اهَا اْلُمْشتَِري فََولََدْت لَهُ أَْوََلدا َعْن ُحَمْيٍد قَاَل: بَاَع َرُجٌل َجاِريَةا ِِلَبِيِه فَتََسرَّ

َولََدهَا إلَْيِه، فَقَاَل اْلُمْشتَِري: َدْع لِي َولَِدي؟ فََخاَصَمهُ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فََردَّهَا وَ 

 فَقَاَل: َدْع لَهُ َولََدهُ.

ينَاهُ بِلَْفٍظ يَُدلُّ َعلَى أَنَّ ُعَمَر قََضى بِاْلَخََلِص َعلَى اْلبَائِِع.)صحيح(  َوُروِّ

ا قَِدَم أَبَى أَْن يُِجيَز بَْيَع اْبنِِه  َعْن اْلَحَسِن أَنَّ َرُجَلا بَاَع َجاِريَةا ِِلَبِيِه َوأَبُوهُ َغائٌِب، - فَلَمَّ

ُجِل بَِجاِريَتِِه  َوقَْد َولََدْت ِمْن اْلُمْشتَِري فَاْختََصُموا إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب؟ فَقََضى لِلرَّ
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: ُمْرهُ فَْليَُخلِّ َعْن اْبنِي؟ َوأََمَر اْلُمْشتَِرَي أَْن يَأُْخَذ بَْيَعهُ بِاْلَخََلِص فَلَِزَمهُ؟ فَقَاَل أَبُو اْلبَائِعِ 

 فَقَاَل ُعَمُر: َوأَْنَت فََخلِّ َعْن اْبنِِه.)صحيح(

ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: هَِذِه َشفَاَعةٌ ِمْن ُعَمَر  ِِلَنَّهُ قَْد قََضى لَهُ بِِمْلِكِهْم أَْو  -َرِضَي َّللاَّ

 قََضى ِمْنهُ بِاْلَخََلِص.

َجهَا َرُجٌل َعْن ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو قَ  - ةٌ، فَتََزوَّ اَل: إنَّ أََمةا أَتَْت َطيِّئاا فََزَعَمْت أَنَّهَا ُحرَّ

ا، ثُمَّ إنَّ َسيَِّدهَا ظَهََر َعلَْيهَا، فَقََضى لَهَا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن أَنَّهَا  ِمْنهُْم، فََولََدْت لَهُ أَْوََلدا

نَّةَ ُكلُّ َوأَْوََلُدهَا لَِسيِِّدهَا، َوأَنَّ لَِزْوِجهَ  ا َما أَْدَرَك ِمْن َمتَاِعِه، َوَجَعَل فِيِهْم اْلِملَّةَ أَْو السُّ

 قَاَل قَتَاَدةَ: َوَكاَن اْلَحَسُن يَقُوُل: فِي ُكلِّ َرْأٍس َرْأٌس.)صحيح( -َرْأٍس بَِرْأَسْيِن 

َجاِريَةا لَِزْوِجهَا، فََولََدْت اْلَجاِريَةُ َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ أَنَّ اْمَرأَةا بَاَعْت ِهَي َواْبٌن لَهَا  -

لِلَِّذي اْبتَاَعهَا، ثُمَّ َجاَء َزْوُجهَا فََخاَصَم إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َوقَاَل: لَْم أَبِْع َولَْم أَهَْب، 

: قَْد بَاَع اْبنُك َواْمَرأَتُك؟ فَقَاَل: إْن ُكْنت تََرى لِي َحق ا  : فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ ا فَأَْعِطنِي؟ قَاَل َعلِيٌّ

ْوُج َسلَّ  ا َرأَى َذلَِك الزَّ َم فَُخْذ َجاِريَتَك َواْبنَهَا، ثُمَّ َسَجَن اْلَمْرأَةَ َواْبنَهَا َحتَّى تََخلََّصا لَهُ، فَلَمَّ

 اْلبَْيَع.)صحيح(

ا ثُمَّ  - أَقَاَم َرُجٌل اْلبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، قَاَل:  َعْن َعلِيٍّ فِي َرُجٍل اْشتََرى َجاِريَةا فََولََدْت ِمْنهُ أَْوََلدا

عياش تَُردُّ َعلَْيِه، َويَقُوُم َعلَْيِه َولَُدهَا فَيَْغَرُم الَِّذي بَاَعهُ بَِما َعزَّ َوهَاَن.)ضعيف( )ابن 

 ضعيف( 

ُج َوََل التََّزيُُّن لِْلُخُروِج[م -  2112]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة التَّبَرُّ

 { : ُ َعزَّ َوَجلَّ ُج َوََل التََّزيُُّن لِْلُخُروِج إَذا َخَرْجَن لَِحاَجٍة قَاَل َّللاَّ َوَل َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة التَّبَرُّ

َج اْلَجاِهلِ  ْجَن تَبَرُّ  [ .٢٢يَِّة اِلُولَى{ ]اِلحزاب: تَبَرَّ

ُجِل أَْن يَُجاِمَع اْمَرأَتَ   1228هُ الَّتِي ِهَي َزْوَجتُهُ[م]َمْسأَلَةٌ فَْرٌض َعلَى الرَّ

ةٌ  ُجِل أَْن يَُجاِمَع اْمَرأَتَهُ الَّتِي ِهَي َزْوَجتُهُ َوأَْدنَى َذلَِك َمرَّ قال ابن حزم: َوفَْرٌض َعلَى الرَّ

ِ تََعالَى. -إْن قََدَر َعلَى َذلَِك  -فِي ُكلِّ طُْهٍر   َوإَِلَّ فَهَُو َعاٍص َّلِلَّ

ُ{ ]البقرة:  بُْرهَاُن َذلَِك: قَْولُ  : }فَإَِذا تَطَهَّْرَن فَأْتُوهُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ َّللاَّ

888. ] 

 -األحاديث واآلثار:

أَنَّ َسْلَماَن اْلفَاِرِسيَّ قَاَل ِِلَبِي الدَّْرَداِء إْن »َعْن َعْوِن ْبِن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه:  -

َحق اا، َوإِنَّ ِِلَْهلَِك َعلَْيك َحق اا، أَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ: ُصْم، َوأَْفِطْر، َوقُْم،  لَِجَسِدَك َعلَْيكَ 

 ِ ْرَداِء بَِذلَِك َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َونَْم، َوْأِت أَْهلََك فَأَْخبََر أَبُو الدَّ فَقَاَل لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َرُسوُل َّللاَّ  )صحيح(« . ِمْثَل قَْوِل َسْلَمانَ  -ى َّللاَّ
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فِّ ِمْن  - ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ قَاَل: إنَّا لَنَِسيُر َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب بِالرَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنِّي اْمَرأَةٌ أُِحبُّ َجْمَداَن إْذ َعَرَضْت لَهُ اْمَرأَةٌ ِمْن ُخَزاَعةَ َشابَّةٌ فَقَالَْت: 

ِ َما بَِرْحنَا َحتَّى نَظَْرنَا إلَْيِه  َما تُِحبُّ النَِّساُء ِمْن اْلَولَِد، َوَغْيِرِه، َولِي َزْوٌج َشْيٌخ، َوَوَّللاَّ

ٌن إلَْيهَا َوَما آلُوهَا؟ فَقَاَل لَهُ يَْهِوي َشْيٌخ َكبِيٌر، فَقَاَل لُِعَمَر: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنِّي لَُمْحسِ 

ِ إنَّ فِيِه لِمَ  ا ُعَمُر: أَتُقِيُم لَهَا طُْهَرهَا؟ فَقَاَل: نََعْم، فَقَاَل لَهَا ُعَمُر: اْنطَلِقِي َمَع َزْوِجك، َوَّللَاَّ

 ْلَمْرأَةَ اْلُمْسلَِمةَ.)صحيح(يَْجِزي، أَْو قَاَل: يُْغنِي ا

ْوَج اْلِجَماَع َمتَى ]َمْسأَلَةٌ فَْرُض اأْلَمَ  ِة أَْن ََل يَْمنََعا السَّيَِّد َوالزَّ ِة َواْلُحرَّ

 1221َدَعاُهَما[م

ْوَج اْلِجَماَع َمتَى َدَعاهَُما،  يَِّد َوالزَّ ِة أَْن ََل يَْمنََعا السَّ قال ابن حزم: َوفَْرُض اِْلََمِة َواْلُحرَّ

ا، أَْو مَ  ةُ َحائِضا ِريَضةا تَتَأَذَّى بِاْلِجَماِع، أَْو َصائَِمةَ فَْرٍض، فَإِْن َما لَْم تَُكْن اْلَمْدُعوَّ

 ِر ُعْذٍر، فَِهَي َمْلُعونَةٌ.اْمتَنََعْت لَِغيْ 

 

 

  -األحاديث واآلثار:

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َواَلَِّذي نَْفِسي » -َصلَّى َّللاَّ

ِدِه َما ِمْن َرُجٍل يَْدُعو اْمَرأَتَهُ إلَى فَِراِشهَا فَتَأْبَى َعلَْيِه إَلَّ َكاَن الَِّذي فِي السََّماِء َساِخطاا بِيَ 

 .)صحيح(« َعلَْيهَا َحتَّى يَْرَضى َعْنهَا

ُ َعْنهُ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  - ُ َعلَْيِه  -َعْن النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ قَاَل:  -َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

« إَذا بَاتَْت اْلَمْرأَةُ ُمهَاِجَرةا إلَى َزْوِجهَا أَْو فَِراِش َزْوِجهَا لََعنَْتهَا اْلَمََلئَِكةُ َحتَّى تَْرِجعَ »

 .)صحيح(

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن طَْلِق ْبِن َعلِيٍّ قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ إَذا »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل َزْوَجتَهُ لَِحاَجتِِه فَْلتَأْتِِه َوإِْن َكانَ   )صحيح(« . ْت َعلَى التَّنُّورِ َدَعا الرَّ

ْوَجاِت[م  1221]َمْسأَلَةٌ اْلَعْدُل بَْيَن الزَّ

ْوَجاِت فَْرٌض، َوأَْكثَُر َذلَِك فِي قِْسَمِة اللَّيَالِي  َوََل يَُجوُز  -قال ابن حزم : َواْلَعْدُل بَْيَن الزَّ

يٍَّة، فَإِْن َعَصْتهُ  َجٍة، َوََل ُمْسلَِمةا َعلَى ِذمِّ ةا َعلَى أََمٍة ُمتََزوِّ َل فِي قِْسَمِة اللَّيَالِي ُحرَّ  أَْن يُفَضِّ

 -يَْعفِْن َحلَّ لَهُ ِهْجَرانُهَا َحتَّى تُِطيَعهُ، َوَضَربَهَا بَِما لَْم يُْؤلِْم، َوََل يَْجَرْح، َوََل يَْكِسْر، َوََل 

، فَإِْن َضَربَهَا بَِغْيِر َذْنٍب أُقِيَدْت ِمْنهُ، َوََل يَُجوُز لَهُ اْلَمبِيُت ِعْنَد أََمتِِه، َوََل ِعْنَد أُمِّ َولَِدهِ 

 َوََل فِي َداِر َغْيِرِه إَلَّ بُِعْذٍر.
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ُ َعزَّ َوَجلَّ ِهْجَرانَهَا فِي اْلَمْضَجِع إ َلَّ إَذا َخاَف نُُشوَزهَا، َوإِنََّما وقال أيضا: فَلَْم يُبِْح َّللاَّ

أَبَاَح َمْضِرباا، َولَْم يُبِْح اْلِجَراَح، َوََل َكْسَر اْلِعظَاِم، َوََل تَْعفِيَن اللَّْحِم، َوقَاَل تََعالَى: 

[ فََصحَّ أَنَّهُ إْن اْعتََدى َعلَْيهَا بَِغْيِر َحقٍّ 0١٢}َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة: 

 اُص َعلَْيِه.فَاْلقِصَ 

 -أقوال الفقهاء:

ْوَجِة اْلُمْسلَِمِة َعلَى اْلِكتَابِيَِّة فِي اْلقِْسَمِة.)ُ َمالٍِك، َواللَّْيِث، َوأَبِو َحنِيفَةَ،  - ََل فَْضَل لِلزَّ

)  َوالشَّافِِعيِّ

ِة لَْيلَتَاِن وَ  - ةا َوَزْوَجةٌ َمْملُوَكةا فَلِْلُحرَّ ، َمْن َكانَْت لَهُ َزْوَجةٌ ُحرَّ لِْلَمْملُوَكِة لَْيلَةٌ.) َعلِيٍّ

، َواْلَحَسِن، َوَعطَاٍء، َوَسِعيِد ْبِن  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن، َوالشَّْعبِيِّ َوَمْسُروٍق، َوُمَحمَّ

، َوالشَّافِِعيِّ وأبو حنيفة(  ُجبَْيٍر، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

 المملوكة سواء .) َمالٌِك، َواللَّْيُث، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(القسمة للحرة و -

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  - َمْن َكاَن لَهُ اْمَرأَتَاِن »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَداهَُما َعلَى اِْلُْخَرى َجاَء يَْوَم   .)صحيح(« اْلقِيَاَمِة أََحُد ِشقَّْيِه َمائِلٌ يَِميُل ِْلِ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -قال المؤلف: فَلَْم يَُخصَّ  َجٍة،  -َعلَْيِه الصَّ َجةا، ِمْن أََمٍة ُمتََزوِّ ةا ُمتََزوِّ ُحرَّ

يٍَّة  تَِصَر َعلَى َواِحَدٍة ِمْن َوأََمَر َعزَّ َوَجلَّ َمْن َخاَف أَْن ََل يَْعِدَل أَْن يَقْ  -َوََل ُمْسلَِمةا ِمْن ِذمِّ

ْوَجاِت، أَْو أَْن يَْقتَِصَر َعلَى َما َملََكْت يَِمينُهُ.  الزَّ

 قال المؤلف الحديث الوارد في تفضيل الحرة على اِلمة في القسمة حديث مرسل . -

 -كتاب اإليَلء:
ِ َعزَّ َوَجلَّ أَْن ََل يَطَأَ اْمَرأَتَهُ[   1221م]َمْسأَلَةٌ َحلََف بِاَّلَلَّ

، أَْو بِاْسٍم ِمْن أَْسَمائِِه تََعالَى: أَْن ََل يَطَأَ اْمَرأَتَهُ، أَْو أَْن   ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َحلََف بِاَّلَلَّ

يَُسوَءهَا، أَْو أَْن ََل يَْجَمَعهُ، َوإِيَّاهَا فَِراٌش، أَْو بَْيٌت، َسَواءا قَاَل َذلَِك فِي َغَضٍب أَْو فِي 

ا لَِصََلِح رَ  فََسَواٌء َوقََّت  -اْستَْثنَى فِي يَِمينِِه أَْو لَْم يَْستَْثِن  -ِضيِعهَا، أَْو لَِغْيِر َذلَِك ِرضا

 أَْو لَْم يَُوقِّْت: اْلُحْكُم فِي َذلَِك َواِحٌد. -َساَعةا فَأَْكثََر إلَى َجِميِع ُعْمِرِه  -َوْقتاا 

َل لَهُ فِي َذلَِك أَْربََعةَ أَْشهٍُر ِمْن َوهَُو أَنَّ اْلَحاِكَم يَْلَزُمهُ أَْن يُوقِفَهُ، وَ  يَأُْمَرهُ بَِوْطئِهَا، َويَُؤجِّ

 ِحيِن يَْحلُِف، َسَواءا طَلَبَْت اْلَمْرأَةُ َذلَِك أَْو لَْم تَْطلُْب، َرِضيَْت َذلَِك أَْو لَْم تَْرَض.
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، َوإِْن أَبَى لَْم يَْعتَِرْض َحتَّى تَْنقَِضَي فَإِْن فَاَء فِي َداِخِل اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر فَََل َسبِيَل َعلَْيهِ 

ْت أَْجبََرهُ اْلَحاِكُم بِالسَّْوِط َعلَى أَْن يَفِيَء فَيَُجاِمَع أَْو يُطَلَِّق،  اِْلَْربََعةُ اِْلَْشهُُر، فَإَِذا تَمَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْو يَُموَت قَتِ  ِ تََعالَى، َحتَّى يَْفَعَل أََحَدهَُما، َكَما أََمَرهُ َّللاَّ يَل اْلَحقِّ إلَى َمْقِت َّللاَّ

، فَََل يَُجوُز تَْكلِيفُهُ َما ََل يُِطيُق،  ا َعْن اْلِجَماِع ََل يَْقِدُر َعلَْيِه أَْصَلا إَلَّ أَْن يَُكوَن َعاِجزا

ْحبَةَ، َواْلَمبِيَت ِعْنَدهَا، أَوْ  يَُطلَِّق، َوََل بُدَّ ِمْن  لَِكْن يَُكلَُّف أَْن يَفِيَء بِلَِسانِِه، َويُْحِسَن الصُّ

 أََحِدِهَما.

َوََل يَُجوُز أَْن يَُطلَِّق َعلَْيِه اْلَحاِكُم، فَإِْن فََعَل لَْم يَْلَزْمهُ طَََلُق َغْيِرِه، َوَسَواٌء اْستَْثنَى فِي 

 يَِمينِِه أَْو لَْم يَْستَْثِن.

َجهَا لَْم يَلْ  يََلِء، لَِكْن يُْجبَُر َعلَى َوْطئِهَا َكَما َوَمْن آلَى ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ثُمَّ تََزوَّ َزْمهُ ُحْكُم اْْلِ

ْمنَا قَْبُل.  قَدَّ

َوَمْن َحلََف فِي َذلَِك بِطَََلٍق، أَْو ِعْتٍق، أَْو َصَدقٍَة، أَْو َمْشٍي، أَْو َغْيِر َذلَِك فَلَْيَس ُمْؤلِياا، 

 اْلَحلُِف بِِه. َوَعلَْيِه اِْلََدُب، ِِلَنَّهُ َحلََف بَِما ََل يَُجوزُ 

 ُ يََلِء، ِِلَنَّهُ قَْد فََعَل َما أََمَر َّللاَّ  وقال أيضا: فَإِْن َطلَّقَهَا ثُمَّ َراَجَعهَا فَقَْد َسقَطَ َعْنهُ ُحْكُم اْْلِ

ُ تََعالَى فَقَْد أَْحَسَن. ، َوَمْن فََعَل َما أََمَرهُ َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 النخعي والشعبي و حماد بن أبي سليمان .  قول المؤلف يقول:بمثل  -

يََلِء.اْلِهْجَرةَ بََِل يَ  -  ِميٍن لَهُا ُحْكُم اْْلِ

ِ َعلَى اْلِجَماِع أَْربََعةَ أَْشهٍُر فَأَْكثََر، فَإِْن لَْم يَْحلِْف فَلَيْ  - يََلَء إنََّما هَُو أَْن يَْحلَِف بِاَّلَلَّ َس اْْلِ

 إيََلٌء.)عطاء(

ِه  -اْليََلء أن يحلف أَل يجامع ٌ  -  -فَإَِذا َمَضْت أَْربََعةُ أَْشهٍُر  -َسمَّى أََجَلا أَْو لَْم يَُسمِّ

 تَْطلِيقَةٌ.)عطاء أيضا( فَِهيَ  -ا قَاَل َعزَّ َوَجلَّ َكمَ 

ي، أَْو أَْنِت طَالٌِق إْن قَُرْبتُ  - ك: فَهَُو إيََلٌء.)أبو إْن قَاَل: أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم، أَْو أَْنِت َكأُمِّ

 الشعثاء(

ِ ََل أَْقَربُهَا اللَّْيلَةَ، فَتََرَكهَا أَْربََعةَ أَْشهٍُر؟ فَإِْن َكاَن تَرَ  - ُجُل َِلْمَرأَتِِه: َوَّللَاَّ َكهَا إَذا قَاَل الرَّ

إِْسَحاُق ْبُن إْبرَ  ُِ .َو اِهيَم ْبِن لِيَِمينِِه فَهَُو إيََلٌء.) الحسن البصري إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 َراْهَوْيِه(

. )ابن عباس و طاوس وقَْوُل َسِعيِد ْبِن  - إَذا َحلََف ُدوَن أَْربََعِة أَْشهٍُر، فَلَْيَس إيََلءا

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه(  ُجبَْيٍر، َوأََحُد قَْولَْي َعطَاٍء و ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ
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، إنََّما اْلُمْؤلِي َمْن َحلََف َعلَى أَْكثََر ََل يَُكوُن ُمْؤلِياا َحلََف أَْن ََل  -  يَْقَربَهَا أَْربََعةَ أَْشهٍُر فَأَقَلَّ

، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل( افِِعيُّ  ِمْن أَْربََعِة أَْشهٍُر.) َمالٌِك، َوالشَّ

اٍم فَهَُو إيََلٌء، فَإِْن َحلََف بِنَْذِر إْن َحلََف بَِطََلٍق أَْو َعتَاٍق أَْو َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة أَْو ِصيَ  -

ٍة فَلَْيَس ُمْؤلِياا.)ابو حنيفة( ا، أَْو بِأَْن يَُسبَِّح ِمائَةَ َمرَّ  َصََلٍة، أَْو بِأَْن يَطُوَف أُْسبُوعا

، َواْبُن ِسيِريَن َوهَُو قَْوُل أَبِي  - يكون اْليَلء في الغضب وفي غيره.) إْبَراِهيُم النََّخِعيُّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم(َحنِ   يفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

يَقَُع الطَََلق بطلقة بائنةٌ بُِمِضيِّ اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر إذا لم يجامع.) عثمان بن عفان  -

وزيد بن ثابت وعلى وابن عمر وابن عباس وعبد َّللا بن مسعود ومسروق وشريح 

، َوقَبِيَصةُ ْبُن ُذَؤْيٍب، َوِعْكِرَمةُ َمْولَى  وعطاء ، و اْلَحَسنُ  ، َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ اْلبَْصِريُّ

أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ، َواْبُن ُجَرْيٍج، َوُسْفيَاُن  اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْلقََمةُ، َوالشَّْعبِي ، وُّ

، َواْبُن أَبِي لَْيلَى، َواِْلَْوَزاِعيُّ   ( الثَّْوِريُّ

ْحَمِن ْبِن  - يَقَُع الطَََلق بطلقة رجعيةٌ بُِمِضيِّ اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر.) أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد الرَّ

 اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم والزهري ومكحول ولم يصح عن سعيد بن المسيب (

. )عائشة وعمر يُوقَُف بَْعَد اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر وَل تحسب عليه تطليقة بمضى المدة -

وأحد قولي عثمان وعلى وابن عمر بأسانيد صحيحة عنهم ، وأبي الدرداء ، َوهَُو 

ِد ْبِن أَبِي بَْكر ، وُعَمَر ْبِن  قَْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

بَْيِر، َوأَ  ِد ْبِن َكْعٍب َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َعْبِد اْلَعِزيِز، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ بِي ِمْجلٍَز، َوُمَحمَّ

َوالشَّافِِعيِّ " َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُعبَْيٍد، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم، إَلَّ 

ا، َوالشَّافِِعيِّ   لُِّق اْلَحاِكُم َعلَْيِه إْن أَبَى.يَقُوََلِن: يُطَ  -فِي أََحِد قَْولَْيِه  -أَنَّ َمالِكا

: لَهُ أَْن يَُراِجَعهَا َما َداَمْت فِي ِعدَّتِهَا، فَإِْن َوِطئَهَا فََذلَِك ُسقُوطُ  -ثُمَّ اْختَلَفَا  فَقَاَل الشَّافِِعيُّ

يََلِء، َوإِْن لَْم يَطَأْهَا َعاَد َعلَْيِه التَّْوقِيُف أَْربََعةَ أَْشهٍُر ِمْن ِذي  قَْبٍل، فَإِْن فَاَء َوإَِلَّ طَلََّق اْْلِ

يََلُء، َوإَِلَّ َعاَد َعلَْيِه التَّْوقِيُف أَ  ْربََعةَ َعلَْيِه اْلَحاِكُم، ثُمَّ لَهُ أَْن يَُراِجَعهَا فَإِْن َوِطئَهَا َسقَطَ اْْلِ

ٍج ، َوقَاَل َمالٌِك: لَهُ أَْن يَُراِجَعهَا، أَْشهٍُر، ثُمَّ يُطَلُِّق َعلَْيِه اْلَحاِكُم، َوتَْحُرُم َعلَْيِه إَلَّ بَْعَد َزوْ 

يََلُء، َوإِْن لَْم يَطَأْهَا بَانَْت َعْنهُ ِعْنَد تََماِم ِعدَّتِهَا ِمْن طَََلِق  فَإِْن َوِطئَهَا َسقَطَ َعْنهُ اْْلِ

 اْلَحاِكِم.

 -اآليات واألحاديث واآلثار: 

: }لِلَِّذيَن يُْؤلُ  - ِ َعزَّ َوَجلَّ َ قَْوُل َّللاَّ وَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشهٍُر فَإِْن فَاُءوا فَإِنَّ َّللاَّ

َ َسِميٌع َعلِيٌم{88٦َغفُوٌر َرِحيٌم{ ]البقرة:   [ }َوإِْن َعَزُموا الطََّلَق فَإِنَّ َّللاَّ
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َي اْليَِميُن، َوقَْد َصحَّ َعْن قال المؤلف: فَهَِذِه اْْليَةُ تَْقتَِضي ُكلَّ َما قُْلنَا، ِِلَنَّ اِْلَلِيَّةَ هِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ِ » -َصلَّى َّللاَّ  « .َمْن َكاَن َحالِفاا فَََل يَْحلِْف إَلَّ بِاَّلَلَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِِه، فَ  ِ تََعالَى فَلَْم يَْحلِْف بَِما أََمَرهُ َّللاَّ لَْيَس َحالِفاا، فََصحَّ أَنَّ َمْن َحلََف بَِغْيِر َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  « .َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ » -َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا فَهََجَرهُنَّ  -َصلَّى َّللاَّ ُكلَّهُنَّ آلَى ِمْن نَِسائِِه َشْهرا

ا ثُمَّ َراَجَعهُنَّ   )صحيح(« َشْهرا

ا.)صحيح( - يََلُء هَُو أَْن يَْحلَِف أَْن ََل يَأْتِيَهَا أَبَدا  َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: اْْلِ

: أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل لَهُ: َما فََعلَْت أَْهلَُك َعْهِدي بِهَا لَُسنَّ  - ةٌ َسيِّئَةُ َعْن يَِزيَد ْبِن اِْلََصمِّ

ْل السَّْيَر،  ِ لَقَْد َخَرَجْت َوَما أَُكلُِّمهَا، فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: َعجِّ اْلَخْلِق؟ قَاَل: أََجْل َوَّللَاَّ

 أَْدِرْكهَا قَْبَل أَْن تَْمِضَي أَْربََعةُ أَْشهٍُر، فَإِْن َمَضْت فَِهَي تَْطلِيقَةٌ.)صحيح(

َف أَْن ََل يَْقَرَب اْمَرأَتَهُ َعْشَرةَ أَيَّاٍم، فَلَْم يَْقَرْبهَا َحتَّى َمَضْت ثَََلثَةُ َعْن َوبََرةَ فِيَمْن َحلَ  -

.)صحيح(  أَْشهٍُر؟ فَأَتَْوا فِي َذلَِك اْبَن َمْسُعوٍد، فََجَعلَهُ إيََلءا

ْجُت اْمَرأَةَ أَِخي َوِهَي َعْن أَبِي َعِطيَّةَ اِْلََسِديِّ قَاَل: قُْلت لَِعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: تََزوَّ  -

: إنََّما أََرْدت  تُْرِضُع اْبَن أَِخي فَقُْلت: ِهَي طَالٌِق إْن قَِرْبتهَا َحتَّى تَْفِطَمهُ؟ قَاَل َعلِيٌّ

يََلُء َما َكاَن فِي اْلَغَضِب.)صحيح( ْصََلَح لَك َوَِلْبِن أَِخيك، فَََل إيََلَء َعلَْيك، إنََّما اْْلِ  اْْلِ

يََلُء فِي اْلَغَضِب.)صحيح( َعْن اْبنِ  -  َعبَّاٍس قَاَل: إنََّما ُجِعَل اْْلِ

يََلِء َسَواٌء[م -  1221]َمْسأَلَةٌ اْلَعْبُد َواْلُحرُّ فِي اإْلِ

ِة، أَْو اِْلََمِة  يََلِء ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمْن َزْوَجتِِه اْلُحرَّ قال ابن حزم : َواْلَعْبُد َواْلُحرُّ فِي اْْلِ

يَِّة اْلمُ  مِّ ِغيَرِة  -ْسلَِمِة، أَْو الذِّ َ َعزَّ َوَجلَّ  -اْلَكبِيَرِة أَْو الصَّ َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا، ِِلَنَّ َّللاَّ

 [ .٦٢َعمَّ َولَْم يَُخصَّ }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمدَ لبمثل قول ا  ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن. مؤلف يقول : الشَّافِِعيِّ

، َواللَّْيُث، َوَمالٌِك،  - ََل إيََلَء لِْلَعْبِد ُدوَن َسيِِّدِه، َوهَُو َشْهَراِن.)عطاء واِْلَْوَزاِعيُّ

 َوإِْسَحاُق(

ةا فَإِيََلُء َزْوِجهَا الْ  - ُحرِّ َواْلَعْبِد َعْنهَا أَْربََعةُ أَْشهٍُر، اْلُحْكُم فِي َذلَِك لِلنَِّساِء، فَإِْن َكانَْت ُحرَّ

، َوقَتَاَدةَ، ُِ إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ  َوإِْن َكانَْت أََمةا فَإِيََلُء َزْوِجهَا اْلُحرِّ َواْلَعْبِد َعْنهَا َشْهَراِن .)َ

، َوأَبِو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه(  َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ
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 -اآلثار: 

ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب إيََلُء اْلَعْبِد  َعْن َعْبدِ  - َّللاَّ

 َشْهَراِن.)ضعيف(

 َعْن اْبِن ِسيِريَن: أَنَّ ُعَمَر قَاَل: طَََلُق اِْلََمِة تَْطلِيقَتَاِن، َوإِيََلُؤهَا َشْهَراِن.)ضعيف( -

 1221لَهُ بِيَِميٍن َواِحَدٍة[ م ]َمْسأَلَةٌ آلَى ِمْن أَْربَِع نِْسَوةٍ 

قال ابن حزم: َوَمْن آلَى ِمْن أَْربَِع نِْسَوٍة لَهُ بِيَِميٍن َواِحَدٍة: ُوقَِف لَهُنَّ ُكلِِّهنَّ ِمْن ِحيِن 

ْن لَْم يَْحلُِف، فَإِْن فَاَء إلَى َواِحَدٍة َسقََط ُحْكُمهَا، َوبَقَِي ُحْكُم اْلبََواقِي، فَََل يََزاُل يُوقَُف لِمَ 

يٌن يَفِْئ إلَْيهَا َحتَّى يَفِيَء أَْو يُطَلَِّق، َولَْيَس َعلَْيِه فِي ُكلِّ َذلَِك إَلَّ َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ؛ ِِلَنَّهَا يَمِ 

.  َواِحَدةٌ َعلَى أَْشيَاَء ُمتََغايَِرٍة، َولُِكلِّ َواِحَدٍة ُحْكُمهَا، َوهَُو ُمْؤٍل ِمْن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهُنَّ

 1222ْسأَلَةٌ آلَى ِمْن أََمتِِه[ممَ 

َ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: }َوإِْن َعَزُموا الطََّلَق{   َوَمْن آلَى ِمْن أََمتِِه فَََل تَْوقِيَف َعلَْيِه، ِِلَنَّ َّللاَّ

يََلِء إنََّما هَُو فِيَمْن تَْلَزُمهُ فِيهَا اْلفَْيئَةُ أَْو 88٣]البقرة:  الطَََّلُق، [ فََصحَّ أَنَّ ُحْكَم اْْلِ

َجاِت فَقَْط  -َولَْيَس فِي اْلَمْملُوَكِة طَََلٌق أَْصَلا  ِ تََعالَى  -فََصحَّ أَنَّهُ فِي اْلُمتََزوِّ َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

َجَها[  َمْسأَلَةٌ آلَى ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ثُمَّ تََزوَّ

ا قَْولُنَا فِيَمْن آلَى ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ثُمَّ تَ   َ َعزَّ َوأَمَّ يََلِء؟ فَِْلَنَّ َّللاَّ َجهَا: أَنَّهُ لَْيَس َعلَْيِه ُحْكُم اْْلِ َزوَّ

[ فََمْن آلَى ِمْن أَْجنَبِيٍَّة فَلَْم يُْؤِل 88٦َوَجلَّ إنََّما قَاَل: }لِلَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم{ ]البقرة: 

 ِمْن أََحٍد ِمْن نَِسائِِه، فَََل إيََلَء َعلَْيِه.

فَإِْن قِيَل: قَْد َصاَرْت ِمْن نَِسائِِه؟ قُْلنَا: ِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَْسقَُط اْلُحْكُم ِحيَن إيَجابِِه، َويَِجَب 

ِحيَن لَْم يَِجْب، َولَْم يُوِجْب َذلَِك نَصٌّ َواِرٌد، َوََل َجاَءْت بِِه ُسنَّةٌ، َوِِلَنَّ التََّربَُّص ََل يَُكوُن 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُذ بِاْلفَْيئَِة، َوََل يَُجوُز َذلَِك فِي أَْجنَبِيٍَّة إَلَّ َحْيُث يُْؤخَ   َوبِاَّلَلَّ

 -كتاب الظهار :
 1211]َمْسأَلَةٌ قَاَل َِلْمَرأَتِِه أَْنِت َعلَيَّ َكظَْهِر أُمِّي[م

، أَْو َعْبٍد َِلْمَرأَتِِه، أَْو ِِلََمتِ  ِه الَّتِي يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا: أَْنِت قال ابن حزم: َوَمْن قَاَل ِمْن ُحرٍّ

ي، أَْو ِمْثُل ظَْهِر  ي، أَْو َكظَْهِر أُمِّ ي، أَْو قَاَل لَهَا: أَْنِت ِمنِّي بِظَْهِر أُمِّ َعلَيَّ َكظَْهِر أُمِّ

َر اْلقَ  ُم بَِذلَِك َوْطُؤهَا َعلَْيِه، َحتَّى يَُكرِّ ي؟ فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوََل يَُحرَّ ةا أُمِّ ْوَل بَِذلَِك َمرَّ

ةا ثَانِيَةا َوَجبَْت َعلَْيِه َكفَّاَرةُ الظِّهَاِر، َوِهَي ِعْتُق َرقَبٍَة.  أُْخَرى، فَإَِذا قَالَهَا َمرَّ



 

72 
 

الُِم، فََمْن لَْم يَْقِدْر  َويُْجِزُئ فِي َذلَِك: اْلُمْؤِمُن، َواْلَكافُِر، َوالذََّكُر َواِْلُْنثَى، َواْلَمِعيُب َوالسَّ

 لَى َرقَبٍَة فََعلَْيِه ِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَطَأَهَا، َوََل أَْن يََمسَّهَا بَِشْيءٍ عَ 

يَاِم، فَإِْن أَْقَدَم أَْو نَِسَي  -فَْضَلا َعْن اْلَوْطِء  -ِمْن بََدنِِه  إَلَّ َحتَّى يَُكفَِّر بِاْلِعْتِق، أَْو بِالصِّ

يَاِم: أَْمَسَك َعْن اْلَوْطِء َحتَّى يَُكفَِّر، َوََل بُدَّ.فََوطِ   َئ قَْبَل أَْن يَُكفَِّر بِاْلِعْتِق أَْو بِالصِّ

يَاِم فََعلَْيِه أَْن يُْطِعَم ِستِّيَن ِمْسِكيناا ُمتََغايِِريَن َشبََّعهُْم.  فَإِْن َعَجَز َعْن الصِّ

ُم َعلَْيِه َوْطُؤهَا قَْبلَ  ا َذَكْرنَا إَلَّ بِِذْكِر " ظَْهِر اِْلُمِّ  َوََل يَُحرَّ ْطَعاِم، َوََل يَِجُب َشْيٌء ِممَّ اْْلِ

، َوََل بُِعْضٍو َغْيِر الظَّْهِر، َوََل بِِذْكِر الظَّْهِر أَْو َغْيِرِه ِمْن  " َوََل يَِجُب بِِذْكِر فَْرِج اِْلُمِّ

، ََل ِمْن اْبنٍَة، َوََل ِمْن أٍَب، وَ  .َغْيِر اِْلُمِّ ةُ أُمٌّ  ََل ِمْن أُْخٍت، َوََل ِمْن أَْجنَبِيٍَّة، َواْلَجدَّ

هَاتِِهْم -بُْرهَاُن َذلَِك  : }الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما هُنَّ أُمَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

هَاتُهُْم{ ]المجادلة:   [8إِْن أُمَّ

 ُد لِْلقَْوِل إَلَّ بِتَْكِريِرِه، ََل يُْعقَُل فِي اللَُّغِة َغْيُر هََذا.وقال أيضا: َوََل يَُكوُن اْلَعوْ 

 -أقوال الفقهاء :

َولَْم يَِصحَّ  -َوِعْكِرَمةُ  -فِي قَْوٍل لَهُ  -الظِّهَاَر ِمْن اِْلََمِة ََل تَِجُب فِيِه َكفَّاَرةٌ.) الشَّْعبِيِّ  -

َواْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ، َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ،  -َحِد قَْولَْيِه فِي أَ  -َوَصحَّ َعْن ُمَجاِهٍد  -َعْنهَُما 

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَْصَحابِِهْم، إَلَّ أَنَّ أَْحَمَد قَاَل فِي الظِّهَاِر ِمْن ِمْلِك  َوالشَّافِِعيِّ

 اْليَِميِن: َكفَّاَرةُ يَِميٍن(

ْيِه َكفَّاَرةُ الظِّهَاِر، َوإِْن َكاَن ََل يَطَُؤهَا فَََل َكفَّاَرةَ.) َسِعيِد ْبِن إْن َكاَن يَطَأُ اِْلََمةَ فََعلَ  -

 اْلُمَسيِِّب َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ فِي أََحِد قَْولَْيِهَما(

ِة.)َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسِن، َوُسلَيْ  - َماَن ْبِن الظِّهَاُر ِمْن اِْلََمِة َكالظِّهَاِر ِمْن اْلُحرَّ

، َوِعْكِرَمةَ،  ، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوالشَّْعبِيِّ ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ةَ اْلهَْمَدانِيِّ يََساٍر، َوُمرَّ

، َوقَتَاَدةَ، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َوَمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعتَِمِر  ْهِريِّ َوهَُو قَْوُل  -َوطَاُوٍس، َوالزُّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن(َمالٍِك، َوال ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ  لَّْيِث َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

ا .)الحسن  - إْن ظَاهََر بَِذاِت َمْحَرٍم فَهَُو ِظهَاٌر َوإِْن ظَاهََر بَِغْيِر َذاِت َمْحَرٍم فَلَْيَس ِظهَارا

 وعطاء والشعبي وأبو حنيفة والشافعي(

 أَْو بِأَْجنَبِيٍَّة أَْو بِاْبنٍَة فَهَُو ُكلُّهُ ِظهَاٌر.)مالك( َمْن ظَاهََر بَِذاِت َمْحَرمٍ  -

ََل ِظهَاَر إَلَّ بِأُمٍّ أَْو َجدٍَّة.)قول روى عن الشعبي والشافعى وهو قول أبي سليمان  -

 والظاهرية(



 

73 
 

إذا ظهرت المرأة من الرجل لزمتها الكفارة .)أحمد بن حنبل وأصحاب ابن مسعود  -

(وفقهاء المدينة و ، َواْلَحَسِن ْبِن ِزيَاٍد اللُّْؤلُِؤيِّ ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ  الحسن اِْلَْوَزاِعيِّ

ِه أَْو يَِدهَا فَهَُو ِظهَاٌر.)الثوري والشافعي( -  إْن ظَاهََر بَِرْأِس أُمِّ

ِه؟ فَهَُو ِظهَاٌر، - َوإِْن ظَاهََر بَِشْيٍء  إْن ظَاهََر بَِشْيٍء ََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْنظَُر إلَْيِه ِمْن أُمِّ

ا.)أبو حنيفة( ِه فَلَْيَس ِظهَارا  يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْنظَُر إلَْيِه ِمْن أُمِّ

  -اختلفوا في قوله تعالى )ثُمَّ يَُعوُدوَن لَِما قَالُوا( : -

أَهَا، فَإَِذا َوِطئَهَا قالت طائفة هَُو اْلَوْطُء نَْفُسهُ، فَََل تَِجُب َعلَْيِه َكفَّاَرةُ الظِّهَاِر َحتَّى يَطَ  -

) ْهِريِّ  لَِزَمْتهُ اْلَكفَّاَرةُ.) طَاُوٍس، َوقَتَاَدةَ، َواْلَحَسِن، َوالزُّ

، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ ( -  وقالت طائفة إَذا تََكلََّم بِالظِّهَاِر فَقَْد لَِزَمهُ.) ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

َمْن ظَاهََر ِمْن اْمَرأَتِِه لَْم يَْلَزْمهُ َكفَّاَرةُ اْلَوْطِء َحتَّى يُِريَد اْلَعْوُد هَهُنَا إَراَدةُ اْلَوْطِء، فَ  -

َوْطأَهَا، فَإَِذا أََراَد َوْطأَهَا فَِحينَئٍِذ لَِزَمْتهُ اْلَكفَّاَرةُ، فَإِْن بََدا لَهُ َعْن َوْطئِهَا َسقَطَْت َعْنهُ 

 َوُرِوَي َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَماِجُشوِن( -قَْولَْيِه فِي أَْشهَِر  -اْلَكفَّاَرةُ وهكذا أبدا.) َمالٍِك 

ا ََل تَْرفَُعهُ إَلَّ اْلَكفَّاَرةُ، إَلَّ  - َوقَالَْت طَائِفَةٌ: َمْعنَى " اْلَعْوِد " أَنَّ الظِّهَاَر يُوِجُب تَْحِريما

ةَ َعلَْيِه َسَواٌء أََراَد فِي ِخََلِل َذلَِك أَنَّهُ إْن لَْم يَطَأْهَا ُمدَّةا طَِويلَةا َحتَّى َماتَْت فَََل َكفَّارَ 

َجهَا بَْعَد َزْوٍج َعاَد َعلَ  ْيِه َوْطأَهَا أَْو لَْم يُِرْد، فَإِْن َطلَّقَهَا ثَََلثاا فَََل َكفَّاَرةَ َعلَْيِه، فَإِْن تََزوَّ

اُر قَْوٌل َكانُوا يَقُولُونَهُ فِي ُحْكُم الظِّهَاِر، َوََل يَطَُؤهَا َحتَّى يَُكفِّر.)ابو حنيفة وقَاَل:َالظِّهَ 

 اْلَجاِهلِيَِّة فَنُهُوا َعْنهُ، فَُكلُّ َمْن قَالَهُ فَقَْد َعاَد لَِما قَاَل (

َوقَالَْت طَائِفَةٌ: اْلَعْوُد هَُو أَْن يُظَاِهَر ِمْنهَا ثُمَّ يُْمِسَكهَا ُمدَّةا بِقَْدِر أَْن يَقُوَل فِيهَا: أَْنِت  -

ِة، فَإَِذا فََعَل َذلَِك فَقَْد َعاَد لَِما قَاَل.)الشافعي(طَالٌِق، فَََل   يُطَلِّقُهَا فِي تِْلَك اْلُمدَّ

اِء  - ، َويَْحيَى ْبِن ِزيَاٍد اْلفَرَّ َوقَْد ُرِوَي نَْحُوهُ  -وقال بمثل قول المؤلف: بَُكْيِر ْبِن اِْلََشجِّ

 َعْن َعطَاٍء.

يجزيء في ذلك الكتابي )أبوحنيفة وأهل  -   َل يجزيء في الرقبة الكتابي )مالك(-

 الظاهر(

ا أَْجَزأَهُ.)أبو حنيفة( - ْطَعاَم َعلَى ِمْسِكيٍن َواِحٍد ِستِّيَن يَْوما َر اْْلِ  إْن َكرَّ

 -من وطيء قبل أن يكفر بعتق وصيام:

 * ََل يَُكفُِّر، ِِلَنَّهُ ََل يَْستَِطيُع َعلَى اْلَكفَّاَرِة.)أبو يوسف(
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ٌق * لَْيَس َعلَيْ  ِه إَلَّ َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ.)سعيد بن المسيب و اْلَحَسُن، َواْبُن ِسيِريَن، َوُمَورِّ

، َوقَتَاَدةُ، َوَعطَاٌء، َوطَاُوٌس َوُمَجاِهٌد، َوِعْكِرَمةُ  ِ اْلُمَزنِي  ، َوبَْكُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ اْلِعْجلِيُّ

) ْعبِيِّ ، َوالشَّ  إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

فارتان.)عمرو بن العاص و ابن عمر رضى َّللا عنهما و قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب * عليه ك

ِ ْبِن اْلَحَسِن اْلقَاِضي(  وقتادة وَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوُعبَْيِد َّللاَّ

 * َعلَْيِه ثَََلُث َكفَّاَراٍت.)الحسن والنخعي(

 -من وطيء بعد أن شرع في الصيام: -

ْهَرْيِن ِمْن ِذي قَْبٍل.)مالك(  * يَْبتَِدُئ الشَّ

) هَُما بَانِياا َعلَى َما َصاَم ِمْنهَُما.) أَبُو َحنِيفَةَ؛ َوالشَّافِِعيُّ  * يُتِمُّ

 -األحاديث:

اِمِت وَ  - َكاَن بِِه لََمٌم َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَنَّ َجِميلَةَ بِْنَت ثَْعلَبَةَ اْمَرأَةَ أَْوِس ْبِن الصَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ فِيِه َكفَّاَرةَ الظِّهَاِر.)صحيح(  فََكاَن إَذا اْشتَدَّ لََمُمهُ ظَاهََر ِمْنهَا، فَأَْنَزَل َّللاَّ

.  قال المؤلف: هََذا يَْقتَِضي التَّْكَراَر َوََل بُدَّ

ُ  -أَنَّ َرُجَلا أَتَى النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس  -  ِ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ  -إنِّي ظَاهَْرُت ِمْن اْمَرأَتِي فََوقَْعُت َعلَْيهَا قَْبَل أَْن أَُكفَِّر؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعزَّ -َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)َوَجلَّ : ََل تَْقَرْبهَا َحتَّى تَْفَعَل َما أََمَر َّللاَّ

َجَها[م َرهُ ثُمَّ تََزوَّ  1211]َمْسأَلَةٌ ظَاَهَر ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ثُمَّ َكرَّ

َجهَا فَلَْيَس َعلَْيِه ِظهَاٌر، َوََل  َرهُ، ثُمَّ تََزوَّ قال ابن حزم: َوَمْن ظَاهََر ِمْن أَْجنَبِيٍَّة ثُمَّ َكرَّ

 َكفَّاَرةٌ.

َن النُّْطِق بِِه ََل بَْعَد َذلَِك، َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن ََل يَْلَزَم اْلُحْكُم وقال أيضا: إنََّما الظِّهَاُر ِحي

 لِْلقَْوِل ِحيَن يُقَاُل ثُمَّ يَْلَزَم ِحيَن ََل يُقَاُل ، َوَمْن َعلََّق ِظهَاَرهُ بَِشْيٍء يَْفَعلُهُ ِمْثَل أَْن يَقُوَل:

ي إْن َوطَأْتُك، أَْو قَالَ  ا أَْنِت َكظَْهِر أُمِّ َر َذلَِك  -: إْن َكلَّْمِت َزْيدا ا  -َوَكرَّ فََعَل  -فَلَْيَس ِظهَارا

ِِلَنَّهُ لَْم يُْمِض الظِّهَاَر َوََل اْلتََزَمهُ ِحيَن نَطََق بِِه، َوُكلُّ َما لَْم  -َذلَِك الشَّْيَء أَْو لَْم يَْفَعْلهُ 

، َوََل نَصَّ يَْلَزْم ِحيَن اْلتَِزاِمِه لَْم يَْلَزْم فِي َغْيِر َحا ِل اْلتَِزاِمِه، إَلَّ أَْن يُوِجَب َذلَِك نَصٌّ

 هَهُنَا.

  -أقوال الصحابة والفقهاء:-

 بمثل قول المؤلف يقول: )ابن عباس والحسن وقتادة والشافعي وأبو سليمان.
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إن تزوجها فَل يقربها حتى يكفر .) عمر بن الخطاب وَعطَاٍء، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،  -

بَْيِر، وأَبِو َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابِِهْم، وَ  اْلَحَسِن، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

، َوإِْسَحاَق(  َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

َر ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً[ م  1218]َمْسأَلَةٌ ظَاَهَر ثُمَّ َكرَّ

َر ثَانِيَةا، ثُمَّ ثَالِثَةا، فَلَْيَس َعلَْيِه إَلَّ َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ، ِِلَنَّ قال ابن حزم : َوَمْن ظَاهََر ثُمَّ  َكرَّ

ْمنَا َوَحَصلَْت الثَّالِثَةُ ُمْنفَِرَدةا ََل تُوِجُب َشْيئاا، فَإِْن كَ  َر الثَّانِيَةَ بِهَا َوَجبَْت اْلَكفَّاَرةُ َكَما قَدَّ رَّ

ْخَرى، َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي ُكلِّ َما أََعاَد ِمْن الظِّهَاِر ِِلَنَّ بِتَْكَراِرِه ثَانِيَةا َرابَِعةا فََعلَْيِه َكفَّاَرةٌ أُ 

َرهُ َوَجبَْت َكفَّاَرةٌ أَيْ  ا تَِجُب اْلَكفَّاَرةُ َوتَْلَزُم، فَيَُكوُن فِيَما بَْعَدهَا ُمْبتَِدئاا لِلظِّهَاِر، فَإِْن َكرَّ  -ضا

ِ تََعالَى التَّ   ْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

ا فََكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ، َوإِْن ظَاهََر فِي َمقَاِعَد َشتَّى فََعلَْيِه  - إَذا ظَاهََر فِي َمْجلٍِس َواِحٍد ِمَرارا

يَماُن َكَذلَِك.)على بن أبي طالب ، قتادة و عمرو بن دينار(  َكفَّاَراٌت َشتَّى، َواْْلِ

ْعبِيِّ والحسنِ ، َوَعطَاٍء، لَْيَس فِي ُكلِّ ذَ  - لَِك إَلَّ َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ.) طَاُوٍس، َوَعطَاٍء، َوالشَّ

 اِلوزاعي(

َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ، َسَواٌء َكاَن َذلَِك فِي َمْجلٍِس َواِحٍد أَْو فِي َمَجالَِس َشتَّى َما لَْم يَُكفِّْر، فَإِْن  -

 ْخَرى.) الحسن والزهري ومالك( َكفََّر ثُمَّ ظَاهََر فََكفَّاَرةٌ أُ 

َر الظِّهَاَر َونََوى التَّْكَراَر فََكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ، َوإِْن لَْم تَُكْن لَهُ نِيَّةٌ فَلُِكلِّ ِظهَاٍر  - إْن َكاَن َكرَّ

 َكفَّاَرةٌ)أبو حنيفة(

 1211تُهُ َوََل َمْوتَُها[م]َمْسأَلَةٌ َمْن لَِزَمْتهُ َكفَّاَرةُ الظَِّهاِر لَْم يُْسقِْطَها َعْنهُ َموْ 

 َوَمْن لَِزَمْتهُ َكفَّاَرةُ الظِّهَاِر لَْم يُْسقِْطهَا َعْنهُ َمْوتُهُ، َوََل َمْوتُهَا، َوََل طَََلقُهُ لَهَا، َوِهَي ِمنْ  

ِ َعزَّ َوجَ  -أَْوَصى بِهَا أَْو لَْم يُوِص  -َرْأِس َمالِِه إْن َماَت  لَّ فَِهَي ِِلَنَّهَا ِمْن ُديُوِن َّللاَّ

 ُمقَدََّمةٌ َعلَى ُديُوِن النَّاِس.

 1211]َمْسأَلَةٌ َعَجَز اْلُمظَاِهر َعْن َجِميِع اْلَكفَّاَراِت[م

ا   ْطَعاُم أَبَدا أَْيَسَر بَْعَد َذلَِك أَْم لَْم يُوِسْر،  -فََمْن َعَجَز َعْن َجِميِع اْلَكفَّاَراِت: فَُحْكُمهُ اْْلِ

يَاِم  يَاِم فَقَْد اْستَقَرَّ َعلَْيِه  -أَْو لَْم يَْقَو قَِوَي َعلَى الصِّ َوَذلَِك ِِلَنَّهُ إَذا َعَجَز َعْن اْلِعْتِق َوالصِّ

 ُ ْض َّللاَّ ْطَعاُم بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َولَْم يَُعوِّ ، فَهَُو ُحْكُم َمْن  -َعزَّ َوَجلَّ  -اْْلِ ِمْنهُ َشْيئاا أَْصَلا

ْومِ  ُ َعَجَز َعْن اْلِعْتِق َوالصَّ لَهُ آَخَر فَهَُو  -َعزَّ َوَجلَّ  -، َوَمْن َعَجَز َعْن َشْيٍء لَْم يَُوقِّْت َّللاَّ

ا، ِِلَنَّ أَْمَرهُ تََعالَى َواِجٌب ََل يُْسقِطُهُ َشْيٌء.  ََلِزٌم أَبَدا
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ا َعلَى ِعْتِق َرقَبٍَة لَْم يَْجزِ  ا، َوإِْن َوَمْن َكاَن ِحيَن لُُزوِمِه َكفَّاَرةُ ِظهَاٍر لَهُ قَاِدرا ِه َغْيُرهَا أَبَدا

 ِ ، فَََل  -َعزَّ َوَجلَّ  -اْفتَقََر فَأَْمُرهُ إلَى َّللاَّ ِ تََعالَى َعلَْيِه بِاْلِعْتِق قَْد اْستَقَرَّ ِِلَنَّ فَْرَض َّللاَّ

 يُِحيلُهُ َشْيٌء.

ا َعلَى َصْوِم َشْهَرْيِن  قَبَِة قَاِدرا ا َعْن الرَّ ُمتَِّصلَْيِن، َوََل يَُحوُل بَْينَهَُما َوَمْن َكاَن َعاِجزا

ِة اْلَمْذُكوَرِة  تُهُ َكَذلَِك إلَى اْنقَِضاِء اْلُمدَّ َرَمَضاُن، َوََل بِيَْوٍم ََل يَِحلُّ ِصيَاُمهُ، َواتََّصلَْت قُوَّ

ْوِم  ا، فَإِْن لَْم يَْجِزِه إْطَعاٌم َوََل  -إلَى أَْن َماَت  -فَلَْم يَُصْمهَا، ثُمَّ َعَجَز َعْن الصَّ  ِعْتٌق أَبَدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصحَّ َصاَمهَُما، َوإِْن َماَت َصاَمهَُما َعْنهُ َولِيُّهُ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

تُهُ َعلَى ال« َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصيَاٌم َصاَم َعْنهُ َولِيُّهُ » تُهُ َوقُوَّ يَاِم فَلَْو لَْم تَتَِّصْل ِصحَّ صِّ

ا، فَإِْن لَْم يُوِسْر  َجِميَع اْلُمدَِّة الَّتِي َذَكْرنَا، فَإِنَّ أَْيَسَر فِي ِخََللِهَا فَاْلِعْتُق فَْرُضهُ أَبَدا

ا  ْطَعاُم فَْرُضهُ أَبَدا ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فَاْْلِ  َوبِاَّلَلَّ

َج اْمَرأَةً فَلَْم يَْقِدْر َعلَى َوطْ   1211ئَِها[م]َمْسأَلَةٌ تََزوَّ

َج اْمَرأَةا فَلَْم يَْقِدْر َعلَى َوْطئِهَا   ا أَْو لَْم يَطَأْهَا  -َوَمْن تََزوَّ ةا أَْو ِمَرارا َسَواٌء َكاَن َوِطئَهَا َمرَّ

َل لَهُ أَ  -قَطُّ  ، َوََل أَْن يَُؤجِّ َق بَْينَهَُما أَْصَلا ، َوِهَي فَََل يَُجوُز لِْلَحاِكِم َوََل لَِغْيِرِه أَْن يُفَرِّ َجَلا

 إْن َشاَء طَلََّق َوإِْن َشاَء أَْمَسَك. -اْمَرأَتُهُ 

ا قَْولُهُْم: إنََّما نََكْحته لِْلَوْطِء فََعَدُمهُ َضَرٌر َعلَْيهَا؟ فَنََعْم، إنَّ اْلُمْمتَنَِع ِمْن  وقال أيضا: َوأَمَّ

ا اْلَعاِجُز َوَجلٌّ فََواِجٌب َمْنُعهُ مِ  -َوهَُو قَاِدٌر َعلَْيِه  -َذلَِك  ُ تََعالَى:  -ْن َذلَِك، َوأَمَّ فَقَْد قَاَل َّللاَّ

ا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ُ نَْفسا  [82٦}َل يَُكلُِّف َّللاَّ

  -أقوال الفقهاء:

 يؤجل العنين.)النخعي( -

ِ ْبِن أَبِي َربِيَعةَ(-  يؤجل عشرة أشهر.) اْلَحاِرَث ْبَن َعْبِد َّللاَّ

، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ وسعيد بن يؤجل سنة ولها الصداق  كامَل.) اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن و  المسيب َوَربِيَعةَ، َوُشَرْيٍح اْلقَاِضي، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َوَحمَّ

، َوأَبِو َحنِيفَةَ َوَمالٍِك، وَ  ، َواللَّْيِث، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ، َوأَْصَحابِِهْم(اِْلَْوَزاِعيِّ  الشَّافِِعيِّ

ا نَظََر إلَْيهَا النَِّساُء، َوإِْن َكانَْت  - إَذا َخالَفَهَا )أى الزوج فيما ادعته عليه( فَإِْن َكانَْت بِْكرا

ُق بَْينَهَُما.)أبو حنيفة( ُل لَهَا، َوََل يُفَرَّ ْوِج، َوََل يَُؤجَّ  ثَيِّباا، فَاْلقَْوُل قَْوُل الزَّ

 ُل قَْولُهُ َمَع يَِمينِِه إْن ادََّعى أَنَّهُ يَطَُؤهَا.)المالكية(اْلقَوْ  -

َق بَْينَهَُما، َوإِْن قَاَل النَِّساُء:  - ْوِج َمَع يَِمينِِه، فَإِْن نََكَل َحلَفَْت ِهَي، َوفُرِّ اْلقَْوُل قَْوُل الزَّ

َق بَْينَهَُما، فَإِنْ  -َمَع َذلَِك  -ِهَي بِْكٌر َحلَفَْت   نََكلَْت َحلََف هَُو َوبَقِيَْت َمَعهُ.)الشافعية( َوفُرِّ

 إن كان سبق له وطئها ولو مرة فَل كَلم لها .)المذاهب اِلربعة( -

َق بَْينَهَُما  - َل َسنَةا ثُمَّ فُرِّ  َوإِْن َكاَن قَْد َوِطئَهَا قَْبَل َذلَِك.)أبو ثور( -َمتَى َعنَّ َعْنهَا أُجِّ

 مجاهد و اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ وأبو سليمان وأهل الظاهر.وبمثل قول المؤلف يقول :  -
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 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َعائَِشةَ َزْوَج النَّبِيِّ  - أَْخبََرْتهُ: أَنَّ ِرفَاَعةَ اْلقَُرِظيَّ طَلََّق  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمنِ  َجْت بَْعَدهُ َعْبَد الرَّ بَْيِر، فََجاَءْت إلَى النَّبِيِّ  اْمَرأَتَهُ فَتََزوَّ ُ َعلَْيِه  -ْبَن الزُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، إنَّهَا َكانَْت تَْحَت ِرفَاَعةَ فَطَلَّقَهَا آِخَر ثَََلِث تَْطلِيقَاٍت،  -َوَسلََّم  فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

بَْيِر، َوإِنَّ  ْحَمِن ْبَن الزُّ َجْت بَْعَدهُ َعْبَد الرَّ ِ َما َمَعهُ إَلَّ ِمْثُل هَِذِه اْلهُْدبَِة فَتََزوَّ َوأََخَذْت  -هُ َوَّللَاَّ

ِ  -بِهُْدبٍَة ِمْن ِجْلبَابِهَا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَتَبَسََّم َرُسوُل َّللاَّ ا، َوقَاَل: لََعلَّك  -َصلَّى َّللاَّ َضاِحكا

 )صحيح(« ُعَسْيلَتَهُ َويَُذوَق ُعَسْيلَتَكِ  تُِريِديَن أَْن تَْرِجِعي إلَى ِرفَاَعةَ؟ ََل َحتَّى تَُذوقِي

قَاَل المؤلف : فَهَِذِه تَْذُكُر: أَنَّ َزْوَجهَا لَْم يَطَأْهَا، َوأَنَّ إْحلِيلَهُ َكاْلهُْدبَِة، ََل يَْنتَِشُر إلَْيهَا 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوتَْشُكو َذلَِك إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَاَرقَتَهُ؟ فَلَْم يَْشُكهَا، َوََل َوتُِريُد مُ  -َصلَّى َّللاَّ

َق بَْينَهَُما  َل لَهَا َشْيئاا، َوََل فَرَّ  َوفِي هََذا ِكفَايَةٌ لَِمْن َعقََل. -أَجَّ

بَْيِر  - ْحَمِن ْبِن الزُّ بَْيِر ْبِن َعْبِد الرَّ أَنَّ ِرفَاَعةَ ْبَن َسَمْوأَل طَلََّق اْمَرأَتَهُ َعلَى َعْهِد »َعْن الزُّ

ِ َرُسو ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِل َّللاَّ بَْيِر فَاْعتََرَض  -َصلَّى َّللاَّ ْحَمِن ْبُن الزُّ ثَََلثاا فَنََكَحهَا َعْبُد الرَّ

ُل  -َعْنهَا فَلَْم يَْستَِطْع أَْن يَْغَشاهَا، فَفَاَرقَهَا، فَأََراَد ِرفَاَعةُ أَْن يَْنِكَحهَا   -َوهَُو َزْوُجهَا اِْلَوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيُّ فَقَاَل النَّ  )ضعيف « ََل يَِحلُّ لَِك َحتَّى تَُذوقِي ُعَسْيلَتَهُ؟ -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن  بَْيِر ْبِن َعْبِد الرَّ  َوهَُما َمْجهُوََلِن( -منقطع( ) َعْن اْلُمْستَْوِرِد ْبِن ِرفَاَعةَ َعْن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَءْت إلَى النَّبِيِّ َعْن َعائَِشةَ " أَنَّ اْمَرأَةَ ِرفَاَعةَ جَ  - َوَذَكَر  -َصلَّى َّللاَّ

فَََل تَِحلِّيَن لَهُ َحتَّى يَُذوَق ُعَسْيلَتَِك َوتَُذوقِي ُعَسْيلَتَهُ فَقَالَْت: يَا »اْلَحِديَث، إلَى قَْولِِه 

ِ إنَّهُ قَْد َجاَءنِي ِهبَةا َواِحَدةا  َعْن  -َراِوي ُكلِّ بَلِيٍَّة  -ْبُن قَانٍِع ضعيف() َرَواهُ ا«)َرُسوَل َّللاَّ

ِد اْلبَْختَِريِّ  والطريق الثاني فيه : َعْبُد  -الَِّذي ََل يُْعَرُف َمْن هَُو  -يَْحيَى ْبِن ُمَحمَّ

ْعِف( نَاِد فِي َغايَِة الضَّ ْحَمِن ْبُن أَبِي الزِّ  الرَّ

ا َغْيَرهُ فََطلَّقَهَا،  َطلَّقَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت  - َجْت َزْوجا َرُجٌل اْمَرأَتَهُ فَتََزوَّ

َوَكانَْت َمَعهُ ِمْثَل اْلهُْدبَِة، فَلَْم تَِصْل ِمْنهُ إلَى َشْيٍء تُِريُدهُ، فَلَْم تَْلبَْث أَْن طَلَّقَهَا، فَأَتَْت 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  ْجت فَقَالَْت: يَا َرسُ  -َصلَّى َّللاَّ ِ إنَّ َزْوِجي طَلَّقَنِي، َوإِنِّي تََزوَّ وَل َّللاَّ

ا َغْيَرهُ فََدَخَل بِي َولَْم يَُكْن َمَعهُ إَلَّ ِمْثُل اْلهُْدبَِة، فَلَْم يَْقَرْبنِي إَلَّ ِهبَةا َواِحَدةا، َولَمْ   َزْوجا

ِل؟ فَقَاَل رَ  ِ يَِصْل ِمنِّي إلَى َشْيٍء، أَفَأَِحلُّ لَِزْوِجي اِْلَوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِل َحتَّى يَُذوَق اْْلَخُر ُعَسْيلَتَِك َوتَُذوقِي ُعَسْيلَتَهُ   )صحيح(« ََل تَِحلِّيَن لَِزْوِجك اِْلَوَّ

َطلََّق َعْبُد يَِزيَد أَبُو ُرَكانَةَ َوإِْخَوتِِه أُمَّ ُرَكانَةَ َوإِْخَوتِِه، َونََكَح »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل  -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْمَرأَةا ِمْن ُمَزْينَةَ، فََجاَءْت النَّبِيَّ  فَقَالَْت: َما يُْغنِي َعنِّي إَلَّ َكَما  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تُْغنِي  ْق بَْينِي َوبَْينَهُ؟ فَأََخَذْت َرُسوَل َّللاَّ  -هَِذِه الشَّْعَرةُ لَِشْعَرٍة أََخَذْتهَا ِمْن َرْأِسهَا؟ فَفَرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوفِيِه: أَنَّهُ « َحِميَّةٌ: فََذَكَر اْلَحِديثَ  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل » -َعلَْيِه الصَّ

ْقهَا؟ فَفََعَل، قَاَل: َراِجْع اْمَرأَتََك أُمَّ ُرَكانَةَ َوإِْخَوتِِه؟ فَقَاَل: إْن طَلَّْقتُهَا ثَََلثاا يَا لَهُ: طَلِّ 

ِ، قَاَل: قَْد َعلِْمُت، أَْرِجْعهَا َوتَََل }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُ  نَّ َرُسوَل َّللاَّ

، َوََل ُعِرَف ِمْن بَنِي أَبِي َرافٍِع ، [ «)0{ ]الطَلق: لِِعدَّتِِهنَّ  ْن لَْم يَُسمَّ ضعيف() ِِلَنَّهُ َعمَّ
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ا فَإِنَّ َعْبَد يَِزيَد لَْم تَُكْن لَهُ قَ  ْحبَةُ لُِرَكانَةَ طُّ صحبة وَل إسَلم ُمتَيَقَّنٌ َوأَْيضا ، َوإِنََّما الصُّ

 اْبنِِه (

أَنَّهُ أََمَره)أى العنين(ُ بِفَِراقِهَا ُدوَن تَْوقِيٍف َوََل تَأِْجيٍل.)ضعيف َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن  -

 منقطع(

َسُمَرةُ ْبُن ُجْنُدٍب قَْد َشَكْت إلَْيِه اْمَرأَةٌ أَنَّ َزْوَجهَا ََل يَِصُل إلَْيهَا: فََكتََب فِي َذلَِك َسُمَرةُ  -

َجهُ اْمَرأَةا َذاَت َجَماٍل َوِديٍن َويُْدِخلَهُ َعلَْيهَا، ثُمَّ إلَى ُمَعاِويَةَ، فََكتََب إلَْيِه ُمَعاِويَةُ: أَ  ْن يَُزوِّ

يَْسأَلَهَا؟ فَإِْن َذَكَرْت أَنَّهُ ََل يَطَُؤهَا أََمَرهُ بِفَِراِق الَّتِي َشَكْت بِِه، فَفََعَل؟ فََحَكْت: أَنَّهُ ََل 

 يَُجاِمُع، فَأََمَرهُ بِفَِراقِهَا.)صحيح(

ْبَن اْلَخطَّاِب َجَعَل لِْلِعنِّيِن أََجَل َسنٍَة، َوأَْعطَاهَا َصَداقَهَا َوافِياا. )ضعيف  أَنَّ ُعَمرَ  -

 منقطع(

ِ ْبَن َمْسُعود قََضيَا فِي اْلِعنِّيِن: أَْن يَْنتَِظَر بِِه َسنَةا  - نَِة  -أن عمر َوَعْبَد َّللاَّ ثُمَّ تَْعتَدَّ بَْعد السَّ

 َو أََحقُّ بِأَْمِرهَا فِي ِعدَّتِهَا. ) ضعيف(ِعدَّةَ اْلُمطَلَّقَِة، َوهُ 

، َوأَبِي النُّْعَماِن - وعن المغيرة بن شعبة مثله.)ضعيف( ) فَِمْن طَِريِق أَبِي طَْلٍق اْلَعائِِديِّ

اِج ْبِن أَْرطَاةَ  - ْن عَ  -َوهَُو َساقِطٌ َوِجٌل  -َوهَُما َمْجهُوََلِن ََل يَْدِريِهَما أََحٌد ،َوَعْن اْلَحجَّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل ( -َعْن َحْنظَلَةَ ْبِن نَُعْيٍم  -ََل يُْعَرُف اْسُمهُ َوََل يَْدِري َمْن هَُو  -َرُجٍل 

ا  - َق بَْينَهَُما.)ضعيف( -َوَعْن َعلِيٍّ أَْيضا لَهُ َسنَةا ثُمَّ فَرَّ  أَنَّهُ أَجَّ

َج اْبنَتَهُ ِمْن اْبِن أٍَخ لَهُ َوَكانَ  - ُ َوَوفََّر لَك  أَنَّ َرُجَلا َزوَّ ِعنِّيناا، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: قَْد آَجَرك َّللاَّ

 اْبنَتَك.)سكت عنه المؤلف(

َج اْمَرأَةا  - قَايَِة فَتََزوَّ  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب بََعَث َرُجَلا َعلَى السِّ

ا  تهَا أَنَّك َعقِيٌم؟ قَاَل: ََل، قَاَل: فَاْنطَلِْق فَأَْعلِْمهَا ثُمَّ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: أَْعلَمْ  -َوَكاَن َعقِيما

 َخيِّْرهَا

ا أَنَّهُ  ُ َعْنهُ  -َوُرِوَي أَْيضا َق بَْينَهُ َوبَْيَن  -َرِضَي َّللاَّ َل َمْجنُوناا َسنَةا، فَإِْن أَفَاَق َوإَِلَّ فَرَّ أَجَّ

  اْمَرأَتِه )صحيحان(ِ 

ى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَالَْت: هَْل لَك فِي اْمَرأٍَة لَْيَسْت بِأَيٍِّم َوََل بَِذاِت اْمَرأَةا َجاَءْت إلَ  -

: أَََل تَْستَِطيُع أَنْ   بَْعٍل؟ قَاَل: َوَجاَء َزْوُجهَا؟ فَقَاَل: ََل تَْسأَْل َعْنهَا إَلَّ َمبِيتَهَا؟ فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

ا أَنَا تَْصنََع َشْيئاا؟ قَاَل: ََل، قَ  : هَلََكْت َوأَْهلََكْت أَمَّ ْحِر قَاَل: ََل، قَاَل لَهُ َعلِيٌّ اَل: َوََل ِمْن السِّ

َ َواْصبِِري.)صحيح( قاا بَْينَُكَما؟ اتَّقِي َّللاَّ  فَلَْست ُمفَرِّ

ْوَجاِت[  ]أَْحَكاُم قَْسِم الزَّ

ُجُل بِْكًرا َولَهُ َزْوَجةٌ أُْخَرى[م َج الرَّ  1211]َمْسأَلَةٌ تََزوَّ

ةا أَْو أََمةا ُمْسلَِمةا أَْو ِكتَابِيَّةا، َولَهُ َزْوَجةٌ  ا ُحرَّ ُجُل بِْكرا َج الرَّ قال ابن حزم : َوإَِذا تََزوَّ

َم فَيَُعوَد وَ  ةٌ أَْو أََمةٌ فََعلَْيِه أَْن يَُخصَّ اْلبِْكَر بَِمبِيِت َسْبِع لَيَاٍل ِعْنَدهَا، ثُمَّ يُقَسِّ ََل أُْخَرى ُحرَّ

ْبِع، َوََل بَِشْيٍء ِمْنهَايَُحا  ِسبَهَا بِتِْلَك السَّ
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ةٌ أَْو أََمةٌ  ةا أَْو أََمةا َوِعْنَدهُ َزْوَجةٌ أُْخَرى ُحرَّ َج ثَيِّباا ُحرَّ فَلَهُ  -ُمْسلَِمةٌ أَْو ِكتَابِيَّةٌ  -فَإِْن تََزوَّ

ُم َويَْعِدُل،  هَا بَِمبِيِت ثَََلِث لَيَاٍل، ثُمَّ يُقَسِّ َوََل يَُحاِسبُهَا بِتِْلَك الثَََّلِث، فَإِْن َزاَد أَْن يَُخصَّ

، َويَْسقُطُ ُحْكُمهَا فِي التَّْفِضيِل  َعلَى الثَََّلِث أَقَاَم ِعْنَد َغْيِرهَا َكَما أَقَاَم ِعْنَدهَا َسَواءا َسَواءا

أَْن يَتََخلََّف َعْن  -أَْو لَْم يَُكْن  َكانَْت ِعْنَدهُ َزْوَجةٌ َغْيَرهَا -، َوََل يَِحلُّ لَهُ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا 

َصََلِة اْلَجَماَعِة فِي اْلَمْسِجِد، َوََل َعْن َصََلِة اْلُجُمَعِة، فَإِْن فََعَل فَِهَي َمْعِصيَةٌ َوُجْرَحةٌ 

ْن تَُسافَِر َمَعهُ فِيِه، َكَسائِِر النَّاِس َوََل فَْرَق ، َوََل يَُجوُز لَهُ أَْن يَُخصَّ اْمَرأَةا ِمْن نَِسائِِه بِأَ 

  إَلَّ بِقُْرَعٍة.

 -أقوال الفقهاء:

- ، ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ ْعبِيُّ ، َوالشَّ بقول المؤلف يقول: أَنَُس ْبُن َمالٍِك َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ

 ُعبَْيٍد، َوأَبُو ُسلَْيَماَن.َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو 

لِْلبِْكِر ثَََلَث لَيَاٍل، َولِلثَّيِِّب لَْيلَتَاِن.) الحسن وسعيد بن المسيب وِخََلِس ْبِن َعْمٍرو،  -

) ، َواِْلَْوَزاِعيِّ  َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

ْن ِعْنَدهُ.)اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، ََل يُقِيُم ِعْنَد ثَيٍِّب َوََل بِْكٍر إَلَّ َما يُقِيُم ِعْنَد َغْيِرِهمَ  - ا ِممَّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَبِو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه(  َوَحمَّ

 يلزم الزوج القرعة إذا سافر.)الشافعي وأبو سليمان( -

 يَْخُرُج بِمن شاء بَِغْيِر قُْرَعٍة.)أبو حنيفة ومالك( -

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »ْبِن َمالٍِك َعْن أَنَِس  - ا َولِلثَّيِِّب  -َصلَّى َّللاَّ َجَعَل لِْلبِْكِر َسْبعا

 صحيح(«)ثَََلثاا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َج اْلبِْكَر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إَذا تََزوَّ

َج الثَّيَِّب أَقَاَم ِعْنَدهَا ثَََلثااأَقَاَم عِ  ا، َوإَِذا تََزوَّ  صحيح(«)ْنَدهَا َسْبعا

- « ِ َجهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ ِحيَن تََزوَّ فََدَخَل َعلَْيهَا فَأََراَد أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  يَْخُرَج أََخَذْت بِثَْوبِِه؟ فَقَاَل َرُسولُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ : إْن ِشْئُت ِزْدتُِك -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوَحاَسْبتُِك بِِه لِْلبِْكِر َسْبٌع َولِلثَّيِِّب ثَََلثٌ 

- « ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َج أُمَّ َسلََمةَ َوأَْصبََحْت ِعْنَدهُ قَالَ  -َصلَّى َّللاَّ  ِحيَن تََزوَّ

لَهَا: لَْيَس بِِك َعلَى أَْهلِِك هََواٌن، إْن ِشْئِت َسبَّْعُت ِعْنَدِك، َوإِْن ِشْئِت ثَلَّْثُت ثُمَّ ُدْرُت؟ 

 صحيح(«)قَالَْت: ثَلِّثْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ النَّبِيَّ » - َجهَا  -َصلَّى َّللاَّ ا تََزوَّ أَقَاَم ِعْنَدهَا لَمَّ

ثَََلثاا، َوقَاَل: لَْيَس بِِك َعلَى أَْهلِِك هََواٌن، إْن ِشْئِت َسبَّْعُت لَِك، َوإِْن َسبَّْعُت لَِك َسبَّْعُت 

 صحيح(«)لِنَِسائِي

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َل إلَى َمْن َكانَْت لَهُ اْمَرأَتَاِن فََما»قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إْحَداهَُما َجاَء يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوِشقُّهُ َمائِلٌ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -قال المؤلف: َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَْتُرَك قَْوَلا لَهُ  لِقَْوٍل لَهُ آَخَر  -َعلَْيِه الصَّ
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ا، بِأَْن يَُضمَّ بَْعضَ  هَا إلَى بَْعٍض، أَْو بِأَْن يَْستَْثنَِي بَْعَضهَا َما َداَم يُْمِكُن اْستِْعَمالُهَا َجِميعا

ِ َعزَّ َوَجلَّ َولَِرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم . -ِمْن بَْعٍض، َوَمْن تََعدَّى هََذا فَهَُو َعاٍص َّلِلَّ  َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت  - ُ  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ إَذا َخَرَج  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَْقَرَع بَْيَن نَِسائِِه فَطَاَرْت اْلقُْرَعةُ َعلَى َعائَِشةَ، َوَحْفَصةَ، فََخَرَجتَا َمَعهُ 

َم لِْْلََمِة الثُّلُُث، َولِلْ  - ةَ َعلَى اِْلََمِة قَسَّ َج اْلُحرَّ ِة َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل: إَذا تََزوَّ ُحرَّ

 الثُّلُثَاِن. )ضعيف(

 ) اْبَن أَبِي لَْيلَى َسيُِّئ اْلِحْفِظ، َواْلِمْنهَاُل َضِعيٌف(

-  ِ ا: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق قَاََل َجِميعا ُ  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َوُمَحمَّ َصلَّى َّللاَّ

 سل(ضعيف مر«)لِْلبِْكِر ثَََلثٌ » -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِة لَْيلَةا، ثُمَّ يَبِيَت ثَََلَث لَيَاٍل  - ْوِج أَْن يَْقِسَم لِْلُحرَّ اٍر: أنه حكم أنَّ لِلزَّ َعْن َكْعِب ْبِن َسوَّ

َحْيُث َشاَء بَِحْضَرِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فَأُْعِجَب ُعَمُر بَِذلَِك .)ضعيف() َرَواهُ َعْن ُعَمَر: 

، َوقَتَاَدةُ،  ْعبِيُّ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوُكلُّهُْم لَْم يُولَْد إَلَّ بَْعَد َمْوِت الشَّ َوأَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

 ُعَمَر(

ُجِل أَْن يَْقِسَم أِلُمِّ َولَِدِه َوََل أِلََمتِِه َمَع َزْوَجٍة[م  1211]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز لِلرَّ

ُجِل أَْن يَْقِسَم ِِلُمِّ  َوهََذا ََل ِخََلَف  -إْن َكانَْت  -َولَِدِه، َوََل ِِلََمتِِه َمَع َزْوَجٍة  َوََل يَُجوُز لِلرَّ

ِ تََعالَى: }فَإِْن ِخْفتُْم أََل تَْعِدلُوا فََواِحَدةا أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{  فِيِه َوبُْرهَانُهُ: قَْوُل َّللاَّ

يَِجُب فِيِه اْلَعْدُل، فَإِْذ ََل َحقَّ لَهُنَّ فِي اْلقِْسَمِة فَََل  [ فَلَْم يَْجَعْل لِِمْلِك اْليَِميِن َحق اا٢]النساء: 

، فَلَْو طَابَْت نَْفُس  يَُجوُز أَْن يَُشاِرَك فِي اْلَواِجِب َمْن ََل َحقَّ لَهُ فِيِه َمَع َمْن لَهُ فِيِه َحقٌّ

ْوَجِة بَِذلَِك فَلَهُ ِحينَئٍِذ أَْن يَْقِسَم ِِلََمتِِه، ِِلَنَّ  ا، لَِكْن لَهُ الزَّ ْوَجِة طَابَْت بِتَْرِكِه نَْفسا هُ َحقُّ الزَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَْن يَطَأَ أََمتَهُ َمتَى َشاَء َكَما فََعَل  بَِماِريَةَ فِي يَْوٍم أَيَّ نَِسائِِه َشاَء  -َعلَْيِه الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  ُدوَن قِْسَمٍة َوبِاَّلَلَّ

ْوَجاِت[ م ]َمْسأَلَةٌ َحدُّ   1212اْلقِْسَمِة لِلزَّ

ْوَجاِت: ِمْن لَْيلٍَة فََما َزاَد إلَى َسْبٍع لُِكلِّ َواِحَدٍة، َوََل يَُجوُز لَهُ أَْن يَِزيَد   َوَحدُّ اْلقِْسَمِة لِلزَّ

 َعلَى َسْبٍع.

: ََل يَِزيُد َعلَى لَْيلٍَة لُِكلِّ َوقَاَل قَْوٌم: ََل يَِزيُد َعلَى ثَََلٍث لُِكلِّ َواِحَدٍة ، َوقَالَْت طَائِفَةٌ 

 َواِحَدٍة.

ِة قَْولِنَا  ِ -وبُْرهَاُن ِصحَّ َصلَّى  -: َما َذَكْرنَاهُ فِي اْلبَاِب الَِّذي قَْبَل هََذا ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعْنهَا  -ِِلُمِّ َسلََمةَ  -َّللاَّ فََصحَّ « لَِك َسبَّْعُت لِنَِسائِيإْن َسبَّْعُت : »-َرِضَي َّللاَّ

ا الزِّ  ْبِع، َوأَمَّ ْبِع، ِِلَنَّهُ بَْعُض السَّ ْوِج أَْن يَُسبَِّع َوَما ُدوَن السَّْبِع َجائٌِز بَِجَواِز السَّ يَاَدةُ أَنَّ لِلزَّ

لَْو َجاَز أَْكثَُر ِمْن َسْبٍع َعلَى السَّْبِع فََمْمنُوٌع لَِما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن ُوُجوِب اْلَعْدِل بَْينَهُنَّ فَ 

ا  -لََكاَن لَهُ أَْن يَبِيَت ِعْنَد اْلَواِحَدِة َما َشاَء  َويَقُوُل: َسأَْقِسُم لِْْلُْخَرى ِمْثَل َذلَِك  -َولَْو أَْعَواما

 َوهََذا بَاِطٌل َوظُْلٌم. -
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تَِها[ م  1211]َمْسأَلَةٌ َوَهبَْت اْلَمْرأَةُ لَْيلَتََها لَِضرَّ

تِهَا َجاَز َذلَِك، فَإِْن بََدا لَهَا فََرَجَعْت فِي قال ا بن حزم: َوإِْن َوهَبَْت اْلَمْرأَةُ لَْيلَتَهَا لَِضرَّ

 َذلَِك، فَلَهَا َذلَِك.

ُجوَع فِي َذلَِك، فَِْلَنَّ ُكلَّ يَْوٍم هَُو َغْيُر اْليَْوِم الَِّذي قَْبلَ  ا قَْولُنَا: إنَّ لَهَا الرُّ هُ وقال أيضا: َوأَمَّ

، َوََل تَُجوُز ِهبَةُ َمْجهُوٍل، فَإِنََّما هَُو إبَاَحةُ َحاِدثٍَة فِي َذلَِك اْليَْوِم إَذا َجاَء، فَلَهَا أَنْ   بََِل َشكٍّ

ُ تََعالَى لَهَا  بَاَحةَ َوأَْن تَتََمسََّك بَِحقِّهَا الَِّذي َجَعلَهُ َّللاَّ َوبِِه َجلَّ َوَعزَّ  -ََل تُْحِدَث تِْلَك اْْلِ

 نَتَأَيَُّد.

 -األحاديث:

ِ، »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن:  - ا َكبَِرْت قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ أَنَّ َسْوَدةَ بِْنَت َزْمَعةَ لَمَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َجَعْلُت يَْوِمي ِمْنَك لَِعائَِشةَ؟ فََكاَن  يَْوَمهَا يَْقِسُم لَِعائَِشةَ يَْوَمْيِن،  -َعلَْيِه الصَّ

 صحيح(«)َويَْوَم َسْوَدةَ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّهُ » - أَْن  -الَِّذي َماَت فِيِه  -اْستَأَْذَن نَِساَءهُ فِي َمَرِضِه  -َعلَْيِه الصَّ

 صحيح(«)يَْمَرَض فِي بَْيِت َعائَِشةَ؟ فَأَِذنَّ لَهُ فِي َذلِكَ 

 أَْحَكاُم اْلَوْطِء َوآَدابُهُ[

ُجِل أَْن يَطَأَ َجِميَع َزْوَجاتِِه َوإَِمائِِه فِي فَْوٍر َواِحٍد[م]َمْسأَلَةٌ لِ   1111لرَّ

ُجِل أَْن يَطَأَ َجِميَع َزْوَجاتِِه َوإَِمائِِه فِي فَْوٍر َواِحٍد، فَإِْن تَطَهََّر  قال ابن حزم: َوَجائٌِز لِلرَّ

 ْل إَلَّ فِي آِخِرِهنَّ فََحَسٌن، ََل َكَراهَةَ فِي َذلَِك.بَْيَن ُكلِّ اْثنَتَْيِن فَهَُو أَْحَسُن، َوإِْن لَْم يَْغتَسِ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ : َكاَن يَطُوُف َعلَى نَِسائِِه -َصلَّى َّللاَّ

ةا   ح(صحي«)فِي اللَّْيلَِة اْلَواِحَدِة ثُمَّ يَْغتَِسُل َمرَّ

ِ »َعْن أَبِي َرافٍِع  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ طَاَف َعلَى نَِسائِِه فِي لَْيلٍَة  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، لَْو اْغتََسْلت  ، قَاَل فَقُْلت لَهُ: يَا َرُسوَل َّللاَّ َواِحَدٍة فَاْغتََسَل ِعْنَد ُكلِّ اْمَرأٍَة ِمْنهُنَّ ُغْسَلا

 ، أَْو قَاَل: َوأَْنظَُف.)صحيح(« ا؟ قَاَل: هََذا أَْطهُُر َوأَْطيَبُ ُغْسَلا َواِحدا 

بُِر[ م  1111]َمْسأَلَةٌ اْلَوْطُء فِي الدُّ

، ََل فِي اْمَرأٍَة َوََل فِي َغْيِرهَا  بُِر أَْصَلا ا َما  -قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ اْلَوْطُء فِي الدُّ أَمَّ

ا فِي النَِّساِء فَفِيِه اْختََِلٌف .َعَدا النَِّساَء، فَإِْجَماٌع ُمتَ   يَقٌَّن. َوأَمَّ

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

قال المؤلف: َوَما َرَوْيت إبَاَحةَ َذلَِك َعْن أََحٍد إَلَّ َعْن اْبِن ُعَمَر َوْحَدهُ بِاْختََِلٍف َعْنهُ، 

 هُ فَقَْط.َوَعْن نَافٍِع بِاْختََِلٍف َعْنهُ، َوَعْن َمالٍِك بِاْختََِلٍف َعنْ 

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

  [ .88٢قوله تعالى : }نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُْم{ ]البقرة:  -

ةَ لَهُْم فِيِه ِِلَنَّ " أَنَّى " فِي لَُغِة اْلَعَرِب الَّتِي نََزَل بِهَا اْلقُْرآُن  قَاَل المؤلف: َوهََذا ََل َحجَّ
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 َما ِهَي بَِمْعنَى " ِمْن أَْيَن " ََل بَِمْعنَى: أَْيَن .إنَّ 

، قَاَل:  - ُض لَهُنَّ َعْن َسِعيِد ْبِن يََساٍر قَاَل: قُْلت ََلْبِن ُعُمَر: إنَّا نَْشتَِري اْلَجَواِرَي فَنَُحمِّ

؟ قَاَل اْبُن ُعُمَر: أُ  ، أََو يَْعَمُل هََذا َوَما التَّْحِميُض؟ قَاَل: نَأْتِيِهنَّ فِي أَْدبَاِرِهنَّ فٍّ أُفٍّ أُفٍّ

ثَنِي َعْن َسِعيِد ْبِن يََساٍر أَنَّهُ َسأََل اْبَن ُعُمَر  ُمْسلٌِم؟ فَقَاَل لِي َمالٌِك: فَأَْشهَُد َعلَى َربِيَعةَ لََحدَّ

 فَقَاَل: ََل بَأَْس بِِه.)صحيح(

ُعُمَر: قَْد أَْكثََر َعلَْيك اْلقَْوَل أَنَّك تَقُوُل َعْن اْبِن َعْن أَبِي النَّْضِر أَنَّهُ قَاَل لِنَافٍِع َمْولَى اْبِن  -

.)صحيح( ؟ فَقَاَل نَافٌِع: لَقَْد َكَذبُوا َعلَيَّ  ُعُمَر أَنَّهُ أَفَتَى بِأَنَّ تُْؤتَى النَِّساُء فِي أَْدبَاِرِهنَّ

-  ِ ُ َعلَ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ إلَى : »-ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ََل يَْنظُُر َّللاَّ

 صحيح(«)َرُجٍل أَتَى َرُجَلا أَْو اْمَرأَةا فِي ُدبُرٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  عن ُخَزْيَمةَ ْبِن ثَابِتٍ  - َ ََل يَْستَْحِي ِمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

، ََل تَأْتُوا النَِّساءَ   صحيح(«)فِي أَْدبَاِرِهنَّ  اْلَحقِّ

 1118]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ أِلََحٍد أَْن يَطَأَ اْمَرأَةً ُحْبلَى ِمْن َغْيِرِه[ م

قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَطَأَ اْمَرأَةا ُحْبلَى ِمْن َغْيِرِه، فَإِْن فََعَل أُدَِّب، فَإِْن َكانَْت 

 َوََل تَْعتُِق ِهَي بَِذلَِك. -ِه َما َولََدْت ِمْن َذلَِك اْلَحْمِل َوََل بُدَّ أََمةا لَهُ أَْعتََق َعلَيْ 

 -األحاديث:

ْرَداِء  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي الدَّ أُتَِي بِاْمَرأٍَة ُمِجحٍّ َعلَى بَاِب  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فُْسطَاٍط فَقَاَل لَهُ: يُِريُد أَْن يُلِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -مَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نََعْم، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ -َصلَّى َّللاَّ

ثُهُ َوهَُو ََل يَِحلُّ لَهُ؟ َكْيَف  : لَقَْد هََمْمُت أَْن أَْلَعنَهُ لَْعناا يَْدُخُل َمَعهُ قَْبَرهُ، َكْيَف يَُورِّ

( قال المؤلف: ََل يَِصحُّ فِي تَْحِريِم َوْطِء اْلَحاِمِل )صحيح« يَْستَْخِدُمهُ َوهَُو ََل يَِحلُّ لَهُ؟

 َخبٌَر َغْيَر هََذا.

 ]أَْحَكاُم اْلَعْزل[

ٍة َوََل َعْن أََمٍة[ م  1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ اْلَعْزُل َعْن ُحرَّ

 أقوال الصحابة والفقهاء .

ِ، َواْبِن َعبَّ  - اٍس، َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َوَزْيِد ْبِن إباحة العزل. ) َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ثَابٍِت َواْبِن َمْسُعود وقد روى عنه المنع (

عدم جواز العزل.) ابن عمر وعلى وعبد َّللا ابن مسعود وعمر و اِْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد،  -

 َوطَاُوٍس(

 -األحاديث واآلثار:

َحَضْرُت َرُسوَل »اَمةَ بِْنِت َوْهٍب أُْخِت ُعَكاَشةَ قَالَْت َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن ُجدَ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ  -فِي أُنَاٍس فََسأَلُوهُ َعْن اْلَعْزِل فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، َوقََرأَ: }َوإِذَ -َعلَْيِه َوَسلََّم  [ 2ا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت{ ]التكوير: : َذلَِك اْلَوْأُد اْلَخفِيُّ

 صحيح(«)



 

83 
 

ِ تََعالَى: }الَِّذي َخلََق  بَاَحةُ لِقَْوِل َّللاَّ قال المؤلف: َوقَْد َعلِْمنَا بِيَقِيٍن أَنَّ ُكلَّ َشْيٍء فَأَْصلُهُ اْْلِ

ا{ ]البقرة:  ََلَلا َحتَّى نََزَل [ َوَعلَى هََذا َكاَن ُكلُّ َشْيٍء حَ 8١لَُكْم َما فِي اِلَْرِض َجِميعا

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ  [00١التَّْحِريُم قَاَل تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ

َمِة الَّتِي ََل َشكَّ فِي  بَاَحاِت اْلُمتَقَدِّ فََصحَّ أَنَّ َخبََر ُجَداَمةَ بِالتَّْحِريِم هَُو النَّاِسُخ لَِجِميِع اْْلِ

 بَْعِث َوبَْعَد اْلبَْعِث..أَنَّهَا قَْبَل الْ 

« ََل َعلَْيُكْم أَْن ََل تَْفَعلُوا»أَبِي َسِعيٍد أن النبي صلى َّللا عليِه وسلم قال في العزل:  -

 )صحيح(

 قال المؤلف: هََذا َخبٌَر إلَى النَّْهِي أَْقَرُب، َوَكَذلَِك قَاَل اْبُن ِسيِريَن .

 َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن يُْنِكَراِن اْلَعْزَل.َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل:  -

 قَاَل المؤلف : َسَماُع َسِعيٍد َعْن ُعْثَماَن َصِحيٌح.

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َضَرَب ُعَمُر َعلَى اْلَعْزِل بَْعَض بَنِيِه.)صحيح( -

ا ِمْن َولَِدي يَْعِزُل َعْن نَافٍِع: أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ََل  -  يَْعِزُل، َوقَاَل: لَْو َعلِْمت أََحدا

 لَنَكَّْلته.)صحيح(

ا  - عن أَبَي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيَّ يَقُوُل َوقَْد ُسئَِل َعْن اْلَعْزِل؟ فَقَاَل: َما ُكْنت أََرى ُمْسلِما

 يَْفَعلُهُ.)صحيح(

ْغَرى.)صحيح(َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ قَاَل فِي اْلعَ  -  ْزِل: ِهَي اْلَمْوُءوَدةُ الصُّ

 َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَْكَرهُ اْلَعْزَل.)صحيح( -

ْوَجْيِن[  أَْحَكاُم ُحقُوُق الزَّ

ْحَساُن إلَى النَِّساِء فَْرٌض[م  1111]َمْسأَلَةٌ اإْلِ

ْحَساُن إلَى  النَِّساِء فَْرٌض َوََل يَِحلُّ تَتَبُُّع َعثََراتِِهنَّ َوَمْن قَِدَم ِمْن َسفَِرِه قال ابن حزم: َواْْلِ

، إَلَّ أَْن يَْمنََعهُ مَ  ا فَََل يَْدُخُل إَلَّ لَْيَلا ا، َوَمْن قَِدَم نَهَارا انٌِع لَْيَلا فَََل يَْدُخُل بَْيتَهُ إَلَّ نَهَارا

 ُعْذٌر.

 -اْليات واِلحاديث واْلثار:

{ ]الطَلق: قَوْ - وهُنَّ لِتَُضيِّقُوا َعلَْيِهنَّ : }َوَل تَُضارُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  [٦ُل َّللاَّ

َم التَّْضيِيُق َعلَْيِهنَّ فَقَْد أَْوَجَب تََعالَى التَّْوِسيَع َعلَْيِهنَّ َواْفتََرَض تَْرَك  قَاَل المؤلف: إْذ ُحرِّ

. ِهنَّ  َضرِّ

-  ِ ِ أَ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَّ َرُسوَل َّللاَّ فََذَكَر  -َخطََب النَّاَس  -َصلَّى َّللاَّ

ا َوفِيِه  ا َكثِيرا ِ، َواْستَْحلَْلتُْم -َكََلما َ فِي النَِّساِء فَإِنَُّكْم أََخْذتُُموهُنَّ بِأََماِن َّللاَّ : فَاتَّقُوا َّللاَّ

ِ، َولَُكْم  ا تَْكَرهُونَهُ، فَإِْن فََعْلَن َذلَِك فُُروَجهُنَّ بَِكلَِمِة َّللاَّ َعلَْيِهنَّ أَْن ََل يُوِطْئَن فَِراَشُكْم أََحدا

ٍح، َولَهُنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروفِ   صحيح(«)فَاْضِربُوهُنَّ َضْرباا َغْيَر ُمبَرِّ

 ِ ُ  -قال المؤلف: لَْم يَْعِن َرُسوُل َّللاَّ فَِراَش اْلَمْضَجِع، َذلَِك أَْمٌر  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ٍح، َوإِنََّما َعنَى  ْجُم َعلَى اْلُمْحَصنَِة، فَََل يُْؤَمُر فِيِه بَِضْرٍب َغْيِر ُمبَرِّ َعلَْيِه  -يَِجُب فِيِه الرَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ هََذا نَْهٌي َعْن أَْن يَْدُخَل فِي بََِل َشكٍّ ُكلَّ َما اُْفتُِرَش فِي اْلبُيُوِت، وَ  -الصَّ
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 َمْسَكنِِه أَْو فِي بَْيتِِه َمْن ََل يُِريُد ُدُخولَهُ َمْنِزلَهُ ِمْن َرُجٍل أَْو اْمَرأٍَة فَقَْط.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  - ا، َوفِيِه  -َصلَّى َّللاَّ ا فَاْستَْوُصو»فََذَكَر َكََلما

ا  صحيح(«)بِالنَِّساِء َخْيرا

ِ قَالَ  - ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يَْطُرَق  -َصلَّى َّللاَّ

نَهُْم أَْو يَْلتَِمَس َعثََراتِِهمْ  ُجُل أَْهلَهُ لَْيَلا أَْن يَتََخوَّ  صحيح(«)الرَّ

ِ قَاَل:  َعْن َجابِِر ْبنِ  - ِ »َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَفَْلنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِعثَةُ َوتَْستَِحدَّ  ا َذهَْبنَا لِنَْدُخَل قَاَل أَْمِهلُوا َحتَّى تَْدُخلُوا لَْيَلا لَِكْي تَْمتَِشطَ الشَّ  َغْزَوٍة فَلَمَّ

 صحيح(«)اْلُمْغيِبَةُ 

، بَْل قَْد بَيََّن قا ََلةُ َوالسَََّلُم  -ل المؤلف: فَإِْن قِيَل: هََذا تََعاُرٌض؟ قُْلنَا: َكَل ا  -َعلَْيِه الصَّ

ِل: أَْن ََل يَْدُخَل لَْيَلا فَيَتَّبَِع بَِذلَِك َعْثَرةا إ ْن فِي ِكََل اْلَخبََرْيِن ُمَراَدهُ، َذَكَر فِي اْلَخبَِر اِْلَوَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -ْم تَُكْن فََصحَّ أَنَّ َذلَِك فِي الَِّذي َجاَء لَْيَلا ، َوبَيََّن َكانَْت أَْو لَ  فِي  -َعلَْيِه الصَّ

ا َحتَّى يَْدُخَل لَْيَلا بَْعَد أَْن يَتَِّصَل َخبَُرهُ بِأَْهلِِه، فَتَْستَِحدَّ  اْْلَخِر: أَْن يُْمِهَل َمْن أَتَى نَهَارا

 َوتَْمتَِشطَ ..

 1111أَلَةٌ لِْلَمْرأَِة أَْن تَتََصدََّق ِمْن َماِل َزْوِجَها َغْيَر ُمْفِسَدٍة[م]َمسْ 

 َولِْلَمْرأَِة أَْن تَتََصدََّق ِمْن َماِل َزْوِجهَا َغْيَر ُمْفِسَدٍة، لَِكْن بَِما ََل يَُؤثُِّر فِي َمالِِه َسَواٌء أَِذنَ 

 فِي َذلَِك أَْم نَهَى أََحبَّ أَْم َكِرهَ.

 -ديث واآلثار:األحا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََل تَُصْم اْلَمْرأَةُ : »-َصلَّى َّللاَّ

َكْسبِِه ِمْن  َوبَْعلُهَا َشاِهٌد إَلَّ بِإِْذنِِه َوََل تَأَْذْن فِي بَْيتِِه َوهَُو َشاِهٌد إَلَّ بِإِْذنِِه َوَما أَْنفَقَْت ِمنْ 

  صحيح(«)َغْيِر أَْمِرِه فَإِنَّ نِْصَف أَْجِرِه لَهُ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا » -َصلَّى َّللاَّ

َكاَن لَهَا أَْجُرهَا َولَهُ ِمْثلُهُ بَِما َكَسَب َولَهَا بَِما أَْنفَقَْت اْلَمْرأَةُ ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا َغْيَر ُمْفِسَدٍة 

وفي رواية آخرى « أَْنفَقَْت َولِْلَخاِزِن ِمْثُل َذلَِك، ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيءٌ 

 ِمْن طََعاِم بَْيتِهَا " )صحيح(

دَُّق اْلَمْرأَةُ  - ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا؟ فَقَاَل: ََل، إَلَّ َشْيئاا ِمْن قُوتِهَا،  ُسئَِل أَبُو هَُرْيَرةَ هَْل تَصَّ

دََّق ِمْن بَْيِت َزْوِجهَا إَلَّ بِإِْذنِِه؟)ضعيف( ) ِمْن  فَاِْلَْجُر بَْينَهَُما، َوََل يَِحلُّ لَهَا أَْن تَصَّ

 ُروٌك (َوهَُو َمتْ  -طَِريِق َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن اْلَعْرَزِميِّ 

ِ لَْيَس لِي َشْيٌء إَلَّ َما » - يِق أَنَّهَا قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ دِّ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ

؟ فَقَاَل: اْرَضِخي َما  بَْيُر فَهَْل َعلَيَّ ُجنَاٌح أَْن أَْرَضَخ بَِما يُْدِخُل َعلَيَّ أَْدَخَل َعلَيَّ الزُّ

ُ َعلَْيكِ اْستَطَْعِت َوََل تُ   صحيح(«)وِكي فَيُوِكَي َّللاَّ

ُ َعْنهَا  -َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزٍم َعْن اْمَرأَتِِه أَنَّهَا َسِمَعْت َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  - َرِضَي َّللاَّ

نِيَن: َما لَْم تَقِي َمالَك َوَسأَلَْتهَا اْمَرأَةٌ فَقَالَْت: أُْطِعُم ِمْن بَْيِت َزْوِجي؟ فَقَالَْت أُمُّ اْلُمْؤمِ  -

 بَِمالِِه.)صحيح(
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 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَْلَزُم اْلَمْرأَةَ أَْن تَْخِدَم َزْوَجَها فِي َشْيٍء أَْصًَل[م

، ََل فِي َعْجٍن، َوََل طَْبٍخ، َوََل فَْرٍش،  - َوََل يَْلَزُم اْلَمْرأَةَ أَْن تَْخِدَم َزْوَجهَا فِي َشْيٍء أَْصَلا

َولَْو أَنَّهَا فََعلَْت لََكاَن أَْفَضَل لَهَا  -ْنٍس، َوََل َغْزٍل، َوََل نَْسٍج، َوََل َغْيِر َذلَِك أَْصَلا َوََل كَ 

ا َوإِنََّما َعلَْيهَا أَ  ا تَام ا ةا، َوبِالطََّعاِم َمْطبُوخا ْوِج أَْن يَأْتِيَهَا بِِكْسَوتِهَا َمِخيطَةا تَامَّ ْن َوَعلَى الزَّ

ا َوهَُو َحاِضٌر إَلَّ بِإِْذنِِه، َوََل تُْدِخُل بَْيتَهُ َمْن يَْكَرهُ، تُْحِسَن ِعْشرَ  عا تَهُ، َوََل تَُصوَم تَطَوُّ

 َوأَْن ََل تَْمنََعهُ نَْفَسهَا َمتَى أََراَد، َوأَْن تَْحفَظَ َما َجَعَل ِعْنَدهَا ِمْن َمالِِه.

إَلَّ بَِعْجٍن َوطَْبٍخ، َوَغْزٍل، َونَْسٍج، َوقَِصاَرٍة،  وقال أيضا:َّ َما ََل يُوَصُل إلَى أَْكلِِه َولِبَاِسهِ 

هََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه فِي اللَُّغِة  -َوِصبَاٍغ، َوِخيَاطٍَة، فَلَْيَس هَُو ِرْزقاا، َوََل ِكْسَوةا 

 َواْلُمَشاهََدِة.

  -أقوال الفقهاء:

 ْيٍء. )أبو ثور(َعلَى اْلَمْرأَِة أَْن تَْخِدَم َزْوَجهَا فِي ُكلِّ شَ  -

 -األحاديث واآلثار:

َشَكْت فَاِطَمةُ َمْجَل يََدْيهَا ِمْن الطَِّحيِن، َوأَنَّهُ أَْعلََم بَِذلَِك »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ا -َصلَّى َّللاَّ  )صحيح(« إْذ َسأَلَهُ َخاِدما

بَْيَر ِخْدَمةَ اْلبَْيِت َوَكاَن لَهُ فََرٌس َوُكْنت أَْسَما - َء بِْنِت أَبِي بَْكٍر قَالَْت: ُكْنت أَْخِدُم الزُّ

 أَُسوُسهُ ُكْنت أَْحتَشُّ لَهُ َوأَقُوُم َعلَْيِه.)صحيح(

بَْيِر َوتَْسقِي الْ »ِمْن طَِريِق  - ا، أَنَّهَا َكانَْت تَْعلُِف فََرَس الزُّ َماَء، َوتَْجِزُم أَْسَماَء أَْيضا

َغْربَهُ، َوتَْعِجُن، َوتَْنقُُل النََّوى َعلَى َرْأِسهَا ِمْن أَْرٍض لَهُ َعلَى ثُلُثَْي فَْرَسٍخ، َوأَنَّ َرُسوَل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  لَقِيَهَا َوِهَي تَْنقُلُهُ . )صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوََل ِمْن َغْيِرهَا: أَنَّهُ قال المؤلف: لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا،   -َعلَْيِه الصَّ

ِة. َعتَْيِن بَِذلَِك، َوهَُما أَْهُل اْلفَْضِل َواْلَمبَرَّ  أََمَرهَُما بَِذلَِك إنََّما َكانَتَا ُمتَبَرِّ

 1111م]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَْحلَِق َرْأَسَها إَلَّ ِمْن َضُروَرٍة[

قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة أَْن تَْحلَِق َرْأَسهَا إَلَّ ِمْن َضُروَرٍة ََل َمِحيَد ِمْنهَا، َوََل أَْن 

، ََل ِمْن َشْعِرهَا َوََل ِمْن َشْعِر إْنَساٍن َغْيِرهَا، أَْو ِمْن َشْعِر  تَِصَل فِي َشْعِرهَا َشْيئاا أَْصَلا

َوهَُو ِمْن اْلَكبَائِِر ، َوََل يَِحلُّ لَهَا أَْن تُْفلَِج أَْسنَانَهَا،  -، أَْو َغْيِر َذلَِك َحيََواٍن، أَْو ُصوفٍ 

َوََل أَْن تَْنتَِف الشَّْعَر ِمْن َوْجِههَا، َوََل أَْن تَُشمَّ بِالنَّْقِش َواْلُكْحِل أَْو َغْيِرِه َشْيئاا ِمْن 

 ةٌ ِهَي َواَلَّتِي تَْفَعُل بِهَا َذلَِك.َجَسِدهَا، فَإِْن فََعلَْت فَِهَي َمْلُعونَ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعلِيٍّ قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن تَْحلَِق اْلَمْرأَةُ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َرْأَسهَا

يِق قَالَْت:  - دِّ ِ َجاَءْت ا»َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ ُ  -ْمَرأَةٌ إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َق َشْعُرهَا،  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ا َوأَنَّهَا اْشتََكْت فَتََمزَّ ِ إنَّ لِي اْبنَةا َعُروسا فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -فَهَْل َعلَيَّ ُجنَاٌح إْن َوَصْلُت لَهَا فِيِه، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ لََعَن  -َّللاَّ
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ُ اْلَواِصلَةَ َواْلُمْستَْوِصلَةَ   .)صحيح(« َّللاَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل  - ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لََعَن َرُسوُل َّللاَّ اْلَواِشَماِت  -َصلَّى َّللاَّ

َصاِت َواْلُمتَفَ  ِ َواْلُمْستَْوِشَمات َواْلُمتَنَمِّ  صحيح(«)لَِّجاِت لِْلُحْسِن اْلُمَغيَِّراِت َخْلَق َّللاَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت ُعْقبَةَ ْبِن أَبِي ُمَعْيٍط أَنَّهَا َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل يُْصلُِح بَْيَن النَّاِس يَقُو»يَقُوُل  هُ َكِذباا: الرَّ ُجُل ََل أَُعدُّ ََلَح، َوالرَّ ُل اْلقَْوَل يُِريُد الصَّ

ُث َزْوَجهَا ُث اْمَرأَتَهُ، َواْلَمْرأَةُ تَُحدِّ ُجُل يَُحدِّ  صحيح(«)يَقُوُل اْلقَْوَل فِي اْلَحْرِب َوالرَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ النَّْفُح بِاْلبَاِطِل[م

يِق -قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ النَّْفُح بِاْلبَاِطِل  دِّ أَنَّ اْمَرأَةا »:ِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ

ةا فَهَْل َعلَيَّ ُجنَاٌح إْن تََشبَّْعُت ِمْن َزْوِجي َغْيَر الَِّذي  ِ إنَّ لِي َضرَّ قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -يُْعِطي؟ فَقَاَل   «لَْم يُْعطَ َكََلبِِس ثَْوبَْي ُزورٍ  : اْلُمتََشبُِّع بَِما-َعلَْيِه الصَّ

ةً[م بَايَا َخاصَّ َوِر لِلصَّ  1111]َمْسأَلَةٌ َجَواُز اللَِّعُب بِالصُّ

َوُر  ، َوالصُّ َوِر، َوََل يَِحلُّ لَِغْيِرِهنَّ ةا اللَِّعُب بِالصُّ بَايَا َخاصَّ قال ابن حزم: َوَجائٌِز لِلصَّ

َمةٌ إَلَّ هََذا، َوإَِلَّ َما  ا فِي ثَْوٍب.ُمَحرَّ  َكاَن َرْقما

  -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي طَْلَحةَ َعْن النَّبِيِّ  - ََل تَْدُخُل اْلَمََلئَِكةُ بَْيتاا فِيِه »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َكْلٌب َوََل ُصوَرةٌ 

ِ َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد َعْن أَبِي طَْلَحةَ اِْلَنْ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصاِريِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

إنَّ اْلَمََلئَِكةَ ََل تَْدُخُل بَْيتاا فِيِه ُصوَرةٌ ثُمَّ اْشتََكى َزْيُد ْبُن َخالٍِد فَُعْدنَاهُ، فَإَِذا َعلَى »قَاَل: 

ِ اْلخَ  أَلَْم  -َربِيِب َمْيُمونَةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن  -ْوََلنِيِّ بَابِِه ِسْتٌر فِيِه ُصوَرةٌ، فَقُْلُت لُِعبَْيِد َّللاَّ

ا فِي  ِ: أَلَْم تَْسَمْعهُ ِحيَن قَاَل إَلَّ َرْقما وَرِة؟ فَقَاَل ُعبَْيُد َّللاَّ يُْخبِْرنَا َزْيٌد َعْن الصُّ

 صحيح(«)ثَْوبٍ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت:  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ُب إلَيَّ  -َصلَّى َّللاَّ يَُسرِّ

َغارِ   صحيح(«)َصَواِحبِي يَْلَعْبَن َمِعي بِاللَُّعِب اْلبَنَاِت الصِّ

 أَْحَكاُم اْلَوْطء[

 1111]َمْسأَلَةٌ اَِلْستِتَاُر بِاْلِجَماِع فَْرٌض[م

: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا  قال ابن حزم: َواَِلْستِتَاُر بِاْلِجَماِع فَْرٌض، لِقَْولِ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َّللاَّ

اٍت ِمْن قَْبلِ   َصَلِة لِيَْستَأِْذْنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَْبلُُغوا اْلُحلَُم ِمْنُكْم ثََلَث َمرَّ

ْعِد َصَلِة اْلِعَشاِء ثََلُث َعْوَراٍت لَُكْم{ اْلفَْجِر َوِحيَن تََضُعوَن ثِيَابَُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَ 

 [ َواْلَحِديُث بَِذلَِك ََل يَُجوُز.٥2]النور: 

يََلَج فَقَْط[م ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه اْلَحائِِض ُكلَّ َشْيٍء َحاَش اإْلِ  1118]َمْسأَلَةٌ لِلرَّ

ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه اْلَحائِِض ُكلَّ  يََلَج فَقَْط. قال ابن حزم: َوَحََلٌل لِلرَّ  َشْيٍء َحاَش اْْلِ

هٌ بِاِْلَْخبَاِر الَّتِي فِيهَا َكاَن النَّبِيُّ  هَنَّ ُمَموِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقال أيضا: َوََل يَُموِّ  -َصلَّى َّللاَّ
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َزاَر قَْد يَ  ْبلُُغ إلَى اْلَكْعبَْيِن، َوقَْد يَأُْمُر اْلَحائَِض ِمْن نَِسائِِه أَْن تَتَِّزَر ثُمَّ يُبَاِشَرهَا، فَإِنَّ اْْلِ

 يَْبلُُغ إلَى أَْنَصاِف اْلفَِخَذْيِن.

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

بمثل قول المؤلف يقول : ابن عباس وعائشة ولشعبي وعطاء والحكم بن عتيبة 

، وَ  ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ ِد ْبِن اْلَحَسِن والحسن َوهَُو قَْوُل َمْسُروٍق، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ُمَحمَّ

( -َصاِحِب أَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوَجِميِع أَْصَحابِنَا   َوهَُو اْلَمْشهُوُر َعْن الشَّافِِعيِّ

 يعتزل الرجل زوجته الحائض في الفراش واللحاف.)عمر رضى َّللا عنه(-

ا فَقَط.) عمر ، وشريح وعط - ِة فََصاِعدا رَّ  اء وقتادة(لَهُ ِمْن السُّ

ْكبَِة.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَبُو يُوُسَف، َوَمالٌِك( - ِة، َوَما تَْحَت الرُّ رَّ  ُمبَاٌح لَهُ َما فَْوَق السُّ

 -اآليات األحاديث واآلثار:

 }قُْل هَُو أَذاى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض{  قوله تعالى : -

: }فِي اْلَمِحيِض{ ]البقرة: قال المؤلف: إنَّ َمْعنَى قَْولِِه  [ إنََّما هَُو 888َعزَّ َوَجلَّ

 َمْوِضُع اْلَحْيِض.

ُ تََعالَى: }َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض  - َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، فََذَكَر َحِديثاا، َوفِيِه: فَأَْنَزَل َّللاَّ

[ إلَى آِخِر اْْليَِة؟ فَقَاَل 888لبقرة: قُْل هَُو أَذاى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض{ ]ا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  .)صحيح(« اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيٍء إَلَّ النَِّكاحَ » -َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُجِل مِ »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ا َما لِلرَّ ْن اْمَرأَتِِه َوأَمَّ

َزارِ  .)ضعيف منقطع( ) لم يسمعه َعاِصَم ْبَن َعْمٍرو « َوِهَي َحائٌِض فََما فَْوَق اْْلِ

 اْلبََجلِيَّ اْلُكوفِيَّ مْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب(

ِه: أَنَّهُ  - ِ »َعْن ِحَزاِم ْبِن َحِكيٍم َعْن َعمِّ ُ َعلَْيِه وَ  -َسأََل َرُسوَل َّللاَّ َما  -آلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َزارِ  .)ضعيف( ) ِحَزاَم ْبَن « يَِحلُّ لِي ِمْن اْمَرأَتِي َوِهَي َحائٌِض؟ قَاَل: لََك َما فَْوَق اْْلِ

ٍد الَِّذي  َحِكيٍم َضِعيٌف، َوهَُو الَِّذي َرَوى َغْسَل اِْلُْنثَيَْيِن ِمْن اْلَمْذِي، َوَمْرَواُن ْبُن ُمَحمَّ

ا( َرَوى َعْنهُ َضِعيفٌ   أَْيضا

ِ »َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل، قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ ا يَِحلُّ  -َصلَّى َّللاَّ َعمَّ

َزاِر، َوالتََّعفُُّف َعْن َذلَِك  ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه َوِهَي َحائٌِض؟ فَقَاَل: َما هَُو فَْوَق اْْلِ لِلرَّ

ِ اِْلَْغطَِش  -َوهَُو َضِعيٌف  -) ِمْن طَِريِق بَقِيَّةَ ضعيف(«)أَْفَضلُ   -َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل ََل يُْعَرُف(

ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه َوِهَي َحائٌِض ُكلُّ َشْيٍء، إَلَّ َمْخَرَج  - َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: لِلرَّ

 الدَِّم.)صحيح(

ُ  -اٍس: أَنَّهُ ُسئَِل َعْن اْلَمْرأَِة اْلَحائِِض َماَذا يَِحلُّ لَِزْوِجهَا؟ قَاَل: َسِمْعنَا َعْن اْبِن َعبَّ  - َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْعلَُم إْن َكاَن قَالَهُ َرُسوُل َّللاَّ ََل يَِحلُّ لَهُ َما »فَهَُو َكَذلَِك:  -َصلَّى َّللاَّ

َزارِ   ف غير مسند(ضعي«)فَْوَق اْْلِ

ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه إَذا  - َعْن َحِكيِم ْبِن ِعقَاٍل َسأَْلت أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َعائَِشةَ َما يَْحُرُم َعلَى الرَّ

ا؟ قَالَْت: فَْرُجهَا  ا؟ قَالَْت: فَْرُجهَا؟ قُْلت: فََما يَْحُرُم َعلَْيِه ِمْنهَا إَذا َكانَْت َحائِضا َكاَن َصائِما
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 قَْوُل أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن.)صحيح(َوهَُو  -

ِ »َعْن َعائَِشةَ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ ُجِل ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ َما يَِحلُّ لِلرَّ

َزارِ  -يَْعنِي اْلَحائَِض  -اْمَرأَتِِه  َمِريِّ .)ضعيف() ِمْن طَِريِق اْلعُ « قَاَل: َما فَْوَق اْْلِ

ِغيِر   َوهَُو َضِعيٌف ( -الصَّ

ُ َعْنهَا  -َعْن َمْيُمونَةَ  - ِ » -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ

ْكبَتَْيِن  يُبَاِشُر اْلَحائَِض ِمْن نَِسائِِه إَذا َكاَن َعلَْيهَا إَزاٌر يَْبلُُغ أَْنَصاَف اْلفَْخَذْينِ  أَْو الرُّ

ةٌ  -َوِهَي َمْجهُولَةٌ  -.)ضعيف منقطع() َوَعْن نُْدبَةَ « ُمْحتَِجَزةا  َولَْو َصحَّ لَْم تَُكْن فِيِه ُحجَّ

 َوََل ُمتََعلَِّق ِِلََحٍد، ِِلَنَّهُ فِْعٌل ََل أَْمٌر(

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -عن َمْيُمونَةَ َزْوَج النَّبِيِّ  - ِ  - َصلَّى َّللاَّ ُ  -قَالَْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

.)ضعيف( ) َسَماُع « يَْضَطِجُع َمِعي َوأَنَا َحائٌِض، َوبَْينِي َوبَْينَهُ ثَْوبٌ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

)  َمْخَرَمةَ ْبِن بَُكْيٍر َعْن أَبِيِه ََل يَِصحُّ

ْحَمِن بْ  - َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن »ِن َعْوٍف َعْن أَبِيِه عن عمر بن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّهَا َكانَْت تَنَاُم َمَع َرُسوِل َّللاَّ « َوِهَي َحائٌِض َوبَْينَهَُما ثَْوبٌ  -َصلَّى َّللاَّ

 ٌد(َوهَُو َضِعيٌف لَْم يَُوثِّْقهُ أَحَ  -.)ضعيف() ُعَمُر ْبُن أَبِي َسلََمةَ 

قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ُكنَّا نَُضاِجُع النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َوفِي اْلفُُرِش َواللُُّحِف ِمْن  -

ُ تََعالَى.)صحيح( َ اْلفُُرَش َواللُُّحَف فَاْعتَِزلُوهُنَّ َكَما أََمَر َّللاَّ ا إْذ َوسََّع َّللاَّ  قِلٍَّة، فَأَمَّ

ِه قَالَْت: ُكنَّا ِعْنَد َمْيُمونَةَ فََدَخَل َعلَْيهَا اْبُن َعبَّاٍس، فَقَالَْت لَهُ  َمْنبُوٌذ اْلَمكِّيُّ َعنْ  - أُمِّ

لَتِي َحائٌِض.)صحيح( ْأِس؟ فَقَاَل: إنَّ ُمَرجِّ  َمْيُمونَةُ: أَْي بُنَيَّ َما لِي أََراك َشِعَث الرَّ

ت نََزْلت َعْن اْلِمثَاِل إلَى اْلَحِصيِر فَلَْم َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ُكْنت إَذا ِحضْ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَْقَرْب َرُسوَل َّللاَّ َولَْم نَْدُن ِمْنهُ َحتَّى نَْطهَُر.)ضعيف() ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ َوِهَي َمْجهُولَةٌ ََل تُْدَرى(  طَِريِق أُمِّ ُدرَّ

 1111ْو َجاِهًَل[ م]َمْسأَلَةٌ َوِطَئ َحائًِضا َعاِمًدا أَ 

َ تََعالَى فِي اْلَعْمِد،  : فَقَْد َعَصى َّللاَّ ا أَْو َجاِهَلا ا َعاِمدا قال ابن حزم: َوَمْن َوِطَئ َحائِضا

 َولَْيَس َعلَْيِه فِي َذلَِك َشْيٌء ََل َصَدقَةٌ َوََل َغْيُرهَا، إَلَّ التَّْوبَةُ َواَِلْستِْغفَاُر.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوَعَطاٍء، َوَمْكُحوٍل بمث- َوهَُو  -ل قول المؤلف يقول: ابن سيرين وإْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوأَْصَحابِِهْم.  قَْوُل َمالٍِك، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 فَنِْصُف ِدينَاٍر.)ابن عباس( إْن َوِطئَهَا فِي الدَِّم فَِدينَاٌر، َوإِْن َوِطئَهَا فِي اْنقِطَاِع الدَّمِ  -

ا فَِدينَاٌر، َوإِْن لَْم يَِجْد فَنِْصُف ِدينَاٍر.)قتادة( -  إْن َكاَن َواِجدا

ا يَتََصدَُّق بِِدينَاٍر.)عطاء( -  َمْن َوِطَئ َحائِضا

 ُمَخيٌَّر بَْيَن ِدينَاٍر أَْو نِْصَف ِدينَاٍر.)ابن حنبل وأبو يوسف( -

 ِة َمْن َوِطَئ فِي َرَمَضاَن.)ابن عباس و الحسن(َعلَْيِه ِمْثَل َكفَّارَ  -
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 -األحاديث واآلثار:

َعْن اْبِن َعبَّاٍس؛ َعْن النَّبِيِّ صلى َّللا عليه وسلم فِي الَِّذي يَأْتِي اْمَرأَتَهُ َوِهَي َحائٌِض  -

الرواية الثانية ضعيف() َِمْقَسٌم َضِعيٌف ، و«)يَتََصدَُّق بِِدينَاٍر أَْو بِنِْصِف ِدينَارٍ »قَاَل: 

فيها ََشِريٌك، َوُخَصْيٌف َضِعيفَاِن ، والرواية الثالثة : فيها َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبِيٍب ْو أَيُّوَب 

  ْبِن َخْوٍط هالكان والمكفوف مجهول (

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َصلَّى  -أَنَّ ُعَمَر َسأََل َعْن َذلَِك َرُسوَل َّللاَّ َّللاَّ

َمْجهُوٌل  -َوالسَّبِيِعيُّ  -هَالٌِك  -)ضعيف() َوَعْبُد اْلَملِِك « فَقَاَل لَهُ: تََصدَّْق بِِدينَارٍ  -َوَسلََّم 

َو َوهُ  -َماَت أَبُو إِْسَحاَق قَْبَل أَْن يُولََد أَْصبَُغ بَِدْهٍر  -َوََل يَظُنُّ َجاِهٌل أَنَّهُ أَبُو إِْسَحاَق  -

ا ُمْرَسٌل(  أَْيضا

ِ إنِّي أََصْبُت اْمَرأَتِي »اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل  -  -َوِهَي َحائٌِض  -قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاَّ ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: « أَْن يَْعتَِق َرقَبَةا  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن يَِزيَد ْبِن تَِميٍم  َوقِيَمةُ  قَبَِة يَْوَمئٍِذ ِدينَاٌر.)ضعيف() ُموَسى ْبُن أَيُّوَب َوَعْبُد الرَّ الرَّ

 َضِعيفَاِن(

 1111]َمْسأَلَةٌ َرأَْت اْلَحائُِض الطُّْهَر[ م

أَْت فَقَْط، أَْو قال ابن حزم: َوإَِذا َرأَْت اْلَحائُِض الطُّْهَر فَإِْن َغَسلَْت فَْرَجهَا فَقَْط، أَْو  تََوضَّ

اْغتََسلَْت ُكلَّهَا، فَأَيَّ َذلَِك فََعلَْت َحلَّ َوْطُؤهَا لَِزْوِجهَا، إَلَّ أَنَّهَا ََل تَُصلِّي َحتَّى تَْغتَِسَل 

 ُكلُّهَا بِاْلَماِء.

ََلةُ ، َوهََذا وقال أيضا: َولََعلَّهُْم أَْن يَقُولُوا: ََل يَُجوُز لَهُ َوْطُؤهَا إَلَّ أَْن تَُجوَز لَ  هَا الصَّ

ََلِة، فَقَْد تَُكوُن اْلَمْرأَةُ ُجنُباا فَيَِحلُّ َوْطُؤهَا، َوََل تَِحلُّ   َخطَأٌ، ِِلَنَّ اْلَوْطَء لَْيَس ُمَعلَّقاا بِالصَّ

ََلةُ، َوتَُكوُن ُمْعتَِكفَةا، َوُمْحِرَمةا َوَصائَِمةا فَتَُصلِّي َوََل يَِحلُّ َوْطُؤهَا..  .لَهَا الصَّ

وقال أيضا: فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم " الطُّْهِر " بَْعَد أَْن " يَْطهُْرَن " فَقَْد َحلَْلَن 

بِِه، َواْلُوُضوُء تَطَهٌُّر بََِل ِخََلٍف، َوَغْسُل اْلفَْرِج بِاْلَماِء تَطَهٌُّر َكَذلَِك، َوَغْسُل َجِميِع 

هَِذِه اْلُوُجوِه تَطَهََّرْت الَّتِي َرأَْت الطُّْهَر ِمْن اْلَحْيِض فَقَْد َحلَّ بِِه لَنَا  اْلَجَسِد تَطَهٌُّر، فَبِأَيِّ 

 إْتيَانُهَا.

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

 بمثل قول المؤلف يقول :عطاء وقتادة وأبو سليمان .

، َواْلقَاِسِم ََل يَِحلُّ لَهُ َوْطُؤهَا إَلَّ َحتَّى تَْغِسَل َجِميَع َجَسِدهَا.) مُ  - َجاِهٍد، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 ، ْهِريِّ ِ َوَمْكُحوٍل، َواْلَحَسِن، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، َوالزُّ ٍد، َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْبِن ُمَحمَّ

 (َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ  -َوَربِيَعةَ ، َعطَاٍء، َوَمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن 

َوإِْن  -اْلَحائَِض إْن َكانَْت أَيَّاُمهَا َعْشَرةا، فَإِنَّهَا بِاْنقَِضاِء اْلَعَشَرِة يَِحلُّ لَِزْوِجهَا َوْطُؤهَا  -

أَْت َوََل اْغتََسلَْت  فَإِْن َكانَْت أَيَّاُمهَا أَقَلَّ ِمْن َعْشَرٍة، فَإِنَّهَا إَذا  -لَْم تَْغِسْل فَْرَجهَا َوََل تََوضَّ

ا أَْن -أَْت الطُّْهَر لَْم يَِحلَّ لَِزْوِجهَا َوْطُؤهَا إَلَّ بِأََحِد َوْجهَْيِن رَ  ا أَْن تَْغتَِسَل ُكلُّهَا، َوإِمَّ : إمَّ

َوإِْن لَْم تَْغتَِسْل  -يَْمِضَي َعلَْيهَا َوْقُت َصََلٍة فَإِْن َمَضى لَهَا َوْقُت َصََلٍة َحلَّ لَهُ َوْطُؤهَا 
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أَْت . )أبو حنيفة وأصحابه(َوََل َغَسلَْت فَ   ْرَجهَا َوََل تََوضَّ

  -األحاديث :

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ  - يَْعنِي اْلَحائَِض  -َوإِْن أَتَاهَا » -َصلَّى َّللاَّ

ا َضِعيٌف َولَْم يَْلَق ضع«)َوقَْد أَْدبََر الدَُّم َعْنهَا َولَْم يَْغتَِسْل فَنِْصُف ِدينَارٍ  - يف( ) ِمْقَسما

ا، فَهَُو ََل َشْيَء(  َعْبُد اْلَكِريِم ِمْقَسما

 ]أَْحَكاُم لِْبُس اْلَحِرير َوالذََّهب[

ََلِة َوَغْيِرَها[م  1111]َمْسأَلَةٌ لِبَاُس اْلَمْرأَِة اْلَحِريَر َوالذََّهَب فِي الصَّ

ََلِة َوَغْيِرهَا: َحََلٌل.قال ابن حزم: َولِبَاُس اْلَمْرأَِة اْلَحرِ   يَر َوالذَّهََب فِي الصَّ

  -: األحاديث واآلثار

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إنَّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

تِي اْلَحِريَر َوالذَّهََب  نَاِث أُمَّ َ أََحلَّ ِْلِ َمهُ َعلَى ُذُكوِرهَاَّللاَّ  .)صحيح(« َوَحرَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َرأَى َعلَْيهَا  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمَسَكتَْي َذهٍَب، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ أَََل أُْخبُِرك بَِما هَُو : -َصلَّى َّللاَّ

أَْحَسُن ِمْن هََذا لَْو نََزْعِت هََذا َوَجَعْلِت َمَسَكتَْيِن ِمْن َوِرٍق، ثُمَّ َصفَّْرتِِهَما بَِزْعفََراٍن َكانَتَا 

 .)صحيح(« َحَسنَتَْينِ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن أََحبَّ أَْن يَُحلَِّق »اَل قَ  -َصلَّى َّللاَّ

َق َجبِينَهُ طَْوقاا ِمْن نَارٍ   َجبِينَهُ َحْلقَةا ِمْن نَاٍر فَْليَُحلِّْقهُ َحْلقَةا ِمْن َذهٍَب، َوَمْن أََحبَّ أَْن يُطَوِّ

َر َجبِينَهُ بِِسَواٍر ِمْن نَارٍ  ْقهُ طَْوقاا ِمْن َذهٍَب، َوَمْن أََحبَّ أَْن يَُسوِّ ا  فَْليُطَوِّ ْرهُ ِسَوارا فَْليَُسوِّ

ِة فَاْلَعبُوا بِهَا  .)صحيح(« ِمْن َذهٍَب َولَِكْن َعلَْيُكْم بِاْلفِضَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -قال المؤلف: هََذا ُمْجَمٌل يَِجُب أَْن يَُخصَّ ِمْنهُ قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

نَاثِهَاإنَّ الذَّهََب َحَراٌم َعلَى ُذكُ » -َوَسلََّم  تِي َحََلٌل ِْلِ  « .وِر أُمَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ثَْوبَاَن َمْولَى َرُسوِل َّللاَّ َجاَءْت اْبنَةُ هُبَْيَرةَ إلَى »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ أَْي  -تَاِب أَبِي قَاَل ُمَعاٌذ: َكَذا فِي كِ  -َوفِي يَِدهَا فَتٌَخ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َخَواتُِم ِكبَاٌر  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ يَْضِرُب يََدْيهَا فََدَخلَْت  -َصلَّى َّللاَّ

ِه َعلَى فَاِطَمةَ تَْشُكو َذلَِك إلَْيهَا، فَنََزَعْت فَاِطَمةُ ِسْلِسلَةا ِمْن َذهٍَب فِي ُعنُقِهَا، فَقَالَْت: هَذِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْهَداهَا أَبُو َحَسٍن، فََدَخَل َرُسوُل َّللاَّ ْلِسلَةُ فِي يَِدهَا،  -َصلَّى َّللاَّ َوالسِّ

ِ َوفِي يَِدِك ِسْلِسلَةٌ ِمْن نَاٍر  ِك أَْن تَقُوَل النَّاُس اْبنَةُ َرُسوِل َّللاَّ ثُمَّ َخَرَج َولَْم  -فَقَاَل: أَيَُسرُّ

ا يَقْ  وِق فَبَاَعْتهَا َواْشتََرْت بِثََمنِهَا ُغََلما ْلِسلَِة إلَى السُّ َوَذَكَر  -ُعْد، فَأَْرَسلَْت فَاِطَمةُ بِالسِّ

َث بَِذلَِك  -َكلَِمةا َمْعنَاهَا: فَأَْعتَقَْتهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَُحدِّ ِ الَِّذي  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: اْلَحْمُد َّلِلَّ

ى فَا  .)صحيح(« ِطَمةَ ِمْن النَّارِ نَجَّ

 ِ ا َضْرُب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: أَمَّ يََدْي بِْنِت هُبَْيَرةَ  -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَلَْيَس فِيِه: أَنَّهُ  ا: إنََّما َضَربَهَا ِمْن أَْجِل اْلَخَواتِِم، َوََل فِ  -َعلَْيِه الصَّ يِه أَْيضا

، أَنَّ تِْلَك اْلَخَواتَِم َكانَْت ِمْن َذهٍَب ، َوَمْن َزاَد هََذْيِن اْلَمْعنَيَْيِن فِي اْلَخبَِر فَقَْد َكَذَب بََِل َشكٍّ 
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أَْن  َوقَفَا َما ََل ِعْلَم لَهُ بِِه، َوَما لَْم يُْخبِْر بِِه َراِوي اْلَخبَِر، َوهََذا َحَراٌم بَْحٌت، َوقَْد يُْمِكنُ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -يَُكوَن  َضْرُب يََدْيهَا ِِلَنَّهَا أَْبَرَزْت َعْن ِذَراَعْيهَا َما ََل يَِحلُّ لَهَا  -َعلَْيِه الصَّ

ا هَُو  ََلةُ َوالسَََّلُم  -إْبَراُزهُ، أَْو لَِغْيِر َذلَِك ِممَّ  أَْعلَُم بِهِ  -َعلَْيِه الصَّ

ا قَْولُهُ  كِ »َوأَمَّ ِ َوفِي يَِدِك ِسْلِسلَةٌ ِمْن نَارٍ  أَيَُسرُّ فَظَاِهُر « أَْن يَقُوَل النَّاُس اْبنَةُ َرُسوِل َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -اللَّْفِظ الَِّذي لَْيَس يُْفهَُم ِمْنهُ ِسَواهُ أَنَّهُ  إنََّما أَْنَكَر إْمَساَكهَا إيَّاهَا  -َعلَْيِه الصَّ

َعلَْيِه  -َخبَِر نَصٌّ بَِغْيِر هََذا، َوََل َدلِيٌل َعلَْيِه، َولَْيَس فِيِه أَنَّهُ بِيَِدهَا، لَْيَس فِي لَْفِظ الْ 

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ  نَهَاهَا َعْن لِبَاِسهَا َوََل َعْن تََملُِّكهَا، هََذا ََل َشكَّ فِيِه. -الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوقَْد يُْمِكُن أَنَّهُ  ا تَِجُب فِيِه َعلَِم أَ  -َعلَْيِه الصَّ هَا َوَكانَْت ِممَّ نَّهَا لَْم تَُزكِّ

َكاة..ُ.   الزَّ

ا: أَنَّهُ  ََلةُ  -وقال أيضا: إَلَّ أَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَْلبَتَّةَ تَْحِريُم لِبَاِسهَا لَهَا، بَْل فِيِه نَصَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  َز لِْلُمْشتَِري أَبَاَح لَهَا ِمْلَكهَا يَقِيناا ََل َشكَّ فِ  -َوالسَّ ْلِسلَِة، َوَجوَّ َز بَْيَعهَا لِلسِّ يِه، ِِلَنَّهُ َجوَّ

ا إْمَساُكهَا بِاْليَِد الَِّذي فِي هََذا اْلَخبَِر إْنَكاُرهُ فَقَْد نُِسَخ بِيَقِيٍن ََل شَ  كَّ لَهَا ِمْنهَا ِشَراُؤهَا، َوأَمَّ

 ِ يَجاِب َرُسوِل َّللاَّ ُ عَ  -فِيِه، ِْلِ َكاةَ فِي الذَّهَِب َوإِبَاَحتِِه  -لَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ  -الزَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم   بَْيَع الذَّهَِب بِالذَّهَِب ِمْثَلا بِِمْثٍل، َوْزناا بَِوْزٍن.... -َعلَْيِه الصَّ

ا قَْولُهُ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -وقال أيضا: َوأَمَّ ُ َعْنهَا  -فَاِطَمةَ  إْذ بَلََغهُ بَْيعُ  -َعلَْيِه الصَّ  -َرِضَي َّللاَّ

ا فَأَْعتَقَْتهُ  ْلِسلَةَ الذَّهََب َواْبتِيَاَعهَا بِثََمنِهَا ُغََلما ِ الَِّذي أَْنقََذ فَاِطَمةَ ِمْن النَّارِ »السِّ « اْلَحْمُد َّلِلَّ

. 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم صَ  -فَاَلَِّذي ََل َشكَّ فِيِه، فَهَُو أَنَّهُ قَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ أنه  -لَّى َّللاَّ

ا ِمْن النَّاِر َحتَّى فَْرِجِه بِفَْرِجهِ »قَاَل  ُ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمْنهَا ُعْضوا  « .َمْن أَْعتََق َرقَبَةا أَْعتََق َّللاَّ

َ تََعالَى أَْنقََذهَا ِمْن النَّاِر بِِعْتقِهَا لِْلُغََلِم ، َوَمْن ادََّعى أَنَّهُ إنََّما  فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّ َّللاَّ

ْلِسلَةَ فَقَْد قَفَا َما ََل ِعْلَم لَهُ بِِه .  أَْنقََذهَا ِمْن النَّاِر بِبَْيِعهَا السِّ

ِ »َعْن  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  -َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت قَِدَمْت َعلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َم َصلَّى َّللاَّ

ِحْليَةٌ ِمْن ِعْنِد النََّجاِشيِّ أَْهَداهَا لَهُ فِيهَا َخاتٌَم ِمْن َذهٍَب فِيِه فَصٌّ َحبَِشيٌّ قَالَْت: فَأََخَذهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ا أَْو بِبَْعِض أََصابِِعِه، ثُمَّ َدَعا  -َصلَّى َّللاَّ بُِعوٍد ُمْعِرضا

 .)صحيح(« ْنَت أَبِي اْلَعاِص اْبنَةَ َزْينََب فَقَاَل: تََحلَّْي بِهََذا يَا بُنَيَّةُ أَُماَمةَ بِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ قَْد َكِرهَ َمسَّ َخاتَِم الذَّهَِب  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َوَمَع ذَ  هُ أَُماَمةَ بِْنَت أَبِي اْلَعاِص.فَلََعلَّهُ َكِرهَهُ لِفَاِطَمةَ أَْيضا  لَِك َحَلَّ

ِ »ْبِن ُعَمَر قَاَل: إنَّهُ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ نَهَى النَِّساَء فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ْعفََرا ُن، ِمْن الثِّيَاِب، َوْلتَْلبَْس إْحَراِمِهنَّ َعْن اْلقُفَّاَزْيِن َوالنِّقَاِب، َوَما َمسَّ اْلَوْرُس، أَْو الزَّ

، أَْو َسَراِويَل، أَْو قَِميٍص، أَْو  بَْعَد َذلَِك َما أََحبَّْت ِمْن ُمَعْصفٍَر، أَْو ِحَذاٍء، أَْو ُحلِيٍّ

 صحيح(«)ُخفٍّ 

ِ »عن ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر يُْخبُِر  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يَْمنَُع  -َم َصلَّى َّللاَّ

ي أَْهلَهُ اْلِحْليَةَ َواْلَحِريَر، َويَقُوُل: إْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن ِحْليَةَ اْلَجنَِّة َوَحِريَرهَا فَََل تَْلبَُسوهَُما فِ 



 

92 
 

ْنيَا  .)ضعيف(« الدُّ

َجاِل َوالنَِّساِء ثُمَّ لَْو َصحَّ لََكاَن َعام ا  -قال المؤلف: أَبُو ُعَشانَةَ َغْيُر َمْشهُوٍر بِالنَّْقِل  ا لِلرِّ

هُ اْلَخبَُر الَِّذي فِيِه  نَاثِهَا»يَُخصُّ تِي َحََلٌل ِْلِ  « .أَنَّ الذَّهََب َواْلَحِريَر َحَراٌم َعلَى ُذُكوِر أُمَّ

ِ »عن اْلَحَسِن  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  - قَاَل: يَْعنِي النَِّساءَ  -َصلَّى َّللاَّ

ْعفََرانُ   ضعيف مرسل(«)أَْهلََكهُنَّ اِْلَْحَمَراِن الذَّهَُب َوالزَّ

ْهِريِّ - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َرأَى َعلَى َعائَِشةَ قََُلبَْيِن ِمْن »َعْن الزُّ ِ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

نَْيِن بَِذهٍَب فَأََمَرهَا أَْن تُْلقِيَهَُما ٍة ُملَوَّ ٍة َوتَُصفَِّرهَُما  فِضَّ َوتَْجَعَل قََُلبَْيِن ِمْن فِضَّ

ْعفََرانِ   ضعيف مرسل(«)بِالزَّ

ِ »َعْن أُْخِت ُحَذْيفَةَ قَالَْت:  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َخَطبَنَا َرُسوُل َّللاَّ فَقَاَل يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِة َما تَ  َحلَّْيَن، أََما إنَّهُ لَْيَس ِمْن اْمَرأٍَة تَْلبَُس َذهَباا تُْظِهُرهُ َمْعَشَر النَِّساِء أََما لَُكنَّ فِي اْلفِضَّ

بَْت بِهِ   َوِهَي َمْجهُولَةٌ( -)ضعيف( ) اْمَرأَِة ِرْبِعيٍّ « إَلَّ ُعذِّ

ِ »َعْن  - َكِن قَالَْت: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَْسَماَء بِْنِت يَِزيَد ْبِن السَّ َرأَى  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َعلَيَّ ِسَواَرْيِن ِمْن َذهٍَب َوَخَواتَِم ِمْن َذهٍَب فَقَاَل لِي  : أَتُِحبِّيَن -َعلَْيِه الصَّ

ُ بِِسَواَرْيِن ِمْن نَاٍر َوَخَواتَِم ِمْن نَاٍر؟ قَالَْت: ََل، قَاَل: فَاْنَزِعي هََذْيِن،  َرِك َّللاَّ أَْن يَُسوِّ

ٍة، ثُمَّ تُلَطَِّخهَُما بَِعبِيٍر، أَْو َوْرٍس أَْو أَتَْعجَ  ُز إْحَداُكنَّ أَْن تَتَِّخَذ َحْلقَتَْيِن أَْو تُوَمتَْيِن ِمْن فِضَّ

 -َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب  -َوهَُو َضِعيٌف  -.)ضعيف() لَْيُث ْبُن أَبِي ُسلَْيٍم « َزْعفََرانٍ 

 ( َوهَُو ِمْثلُهُ أَْو أَْسقَطُ ِمْنهُ 

ِ »َعْن  - َكِن عْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْسَماَء بِْنِت يَِزيَد ْبِن السَّ أَيَُّما »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ٍة ْمَرأَ اْمَرأٍَة تَقَلََّدْت قََِلَدةا ِمْن َذهٍَب قُلَِّدْت فِي ُعنُقِهَا ِمْثلُهَا ِمْن النَّاِر يَْوَم اْلقِيَاَمِة، َوأَيَُّما ا

ُ فِي أُُذنِهَا ِمْن النَّاِر يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ا ِمْن َذهٍَب َجَعلَهُ َّللاَّ « َجَعلَْت فِي أُُذنِهَا َخْرصا

 .)ضعيف() َمْحُموُد ْبُن َعْمٍرو اِْلَْنَصاِريُّ ضعيف(

ِ »َعْن  - ُ َعلَْيِه َوآلِ  -أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ فََجاَءْتهُ اْمَرأَةٌ  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َعلَْيهَا ِسَواَراِن ِمْن َذهٍَب؟ فَقَاَل  : ِسَواَراِن ِمْن نَاٍر؟ فَقَالَْت: َما -َعلَْيِه الصَّ

ٍب؟ تََرى فِي طَْوٍق ِمْن َذهٍَب، قَاَل: طَْوٌق ِمْن نَاٍر؟ قَالَْت: فََما تََرى فِي قُْرطَْيِن ِمْن َذهَ 

 ضعيف() أبو زيد مجهول(«)قَاَل: قُْرطَاِن ِمْن نَارٍ 

َعْن يُوُسَف ْبِن َماهََك " أَنَّ اْمَرأَةا َسأَلَْت اْبَن ُعَمَر َعْن اْلَحِريِر فَقَاَل لَهَا اْبُن ُعَمَر: َمْن  -

ْنيَا لَْم يَْلبَْسهُ فِي اْْلِخَرِة ".  لَبَِسهُ فِي الدُّ

َجاِل َوََل يُْكَرهَاِن َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّ  - هَُما َسأَََلهُ َعْن اْلَحِريِر َوالذَّهَِب؟ فَقَاَل: يُْكَرهَاِن لِلرِّ

 لِلنَِّساِء.)صحيح(

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: َرأَى ُحَذْيفَةُ ِصْبيَاناا َعلَْيِهْم قُُمُص َحِريٍر فَنََزَعهُ َعْن اْلِغْلَماِن،  -

 ْنهُْم، َوتََرَكهُ َعلَى اْلَجَواِري.)صحيح(َوأََمَر بِنَْزِعِه عَ 

، َوَمالٍِك، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوأَْصَحابِهِ   َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

بَْيِر أنه خطب فقال ُ " أَََل ََل تُْلبُِسوا نَِساَءُكْم اْلَحِريَر فَإِنَّ َمْن لَبَِس  - ِ ْبَن الزُّ عن َعْبَد َّللاَّ

ْنيَا لَْم يَْلبَْسهُ فِي اْْلِخَرِة ".  اْلَحِريَر فِي الدُّ
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َعْن اْبِن ِسيِريَن أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ َكاَن يَقُوُل َِلْبنَتِِه " ََل تَْلبَِسي الذَّهََب فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيك  -

 َحرَّ اللَّهَِب ".

ِة َواللُّْؤلُِؤ َوالْ  ِة َواللُّْؤلُِؤ َمْسأَلَةٌ التََّحلِّي بِاْلفِضَّ ِد[َمْسأَلَةٌ التََّحلِّي بِاْلفِضَّ ُمرُّ يَاقُوِت َوالزُّ

ِد[م ُمرُّ  1111َواْليَاقُوِت َوالزُّ

ِد: َحََلٌل فِي ُكلِّ َشْيٍء  ُمرُّ ِة، َواللُّْؤلُِؤ، َواْليَاقُوِت، َوالزُّ قال ابن حزم :َوالتََّحلِّي بِاْلفِضَّ

َجاِل َوالنَِّساِء، َوََل نَخُ  َجاِل لِلرِّ ِة فَقَْط، فَِهَي َحَراٌم َعلَى الرِّ صُّ َشْيئاا إَلَّ آنِيَةُ اْلفِضَّ

 َوالنَِّساِء..

بَاَحِة ِحْليَةَ السَّْيِف، َواْلِمْنطَقَِة، َواْلَخاتَِم، َواْلُمْصَحِف َوهََذا تَْخِصيٌص  َوقَْد َخصَّ قَْوٌم بِاْْلِ

تِِه فَهَُو َدْعَوى  َدةٌ.ََل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ  ُمَجرَّ

ا طَِري اا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْليَةا  : }َوِمْن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحما ُ َعزَّ َوَجلَّ ا اللُّْؤلُُؤ فَقَْد قَاَل َّللاَّ  َوأَمَّ

 [ .08تَْلبَُسونَهَا َوتََرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخَر{ ]فاطر: 

: َوََل يَْخُرُج ِمْن اْلبَْحِر إَلَّ ال َجاِل َوالنَِّساِء قَاَل َعلِيٌّ  -لُّْؤلُُؤ، فَهَُو بِنَصِّ اْلقُْرآِن َحََلٌل لِلرِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

ْوَجْيِن[ ْلِح بَْيَن الزَّ  ]أَْحَكاُم الصُّ

ُجِل َواْمَرأَتِِه[م  1111]َمْسأَلَةٌ إَذا َشَجَر بَْيَن الرَّ

ُجلِ  ا ِمْن  قال ابن حزم :َوإَِذا َشَجَر بَْيَن الرَّ ا ِمْن أَْهلِِه، َوَحَكما َواْمَرأَتِِه: بََعَث اْلَحاِكُم َحَكما

أَْهلِهَا َعْن َحاِل الظَّالِِم ِمْنهَُما، َويَْنهَيَا إلَى اْلَحاِكِم َما َوقَفَا َعلَْيِه ِمْن َذلَِك، لِيَأُْخَذ اْلَحقَّ 

ْن هَُو قَْبلَهُ، َويَأُْخَذ َعلَى يََدْي الظَّالِِم،  ْوَجْيِن، ََل بُِخْلٍع، ِممَّ قَا بَْيَن الزَّ َولَْيَس لَهَُما أَْن يُفَرِّ

ا ِمْن  ا ِمْن أَْهلِِه، َوَحَكما ُجِل َواْمَرأَتِِه: بََعَث اْلَحاِكُم َحَكما َوََل بَِغْيِرِه.َوإَِذا َشَجَر بَْيَن الرَّ

ِم َما َوقَفَا َعلَْيِه ِمْن َذلَِك، لِيَأُْخَذ اْلَحقَّ أَْهلِهَا َعْن َحاِل الظَّالِِم ِمْنهَُما، َويَْنهَيَا إلَى اْلَحاكِ 

ْوَجْيِن، ََل بُِخْلعٍ  قَا بَْيَن الزَّ ْن هَُو قَْبلَهُ، َويَأُْخَذ َعلَى يََدْي الظَّالِِم، َولَْيَس لَهَُما أَْن يُفَرِّ ، ِممَّ

 َوََل بَِغْيِرِه.

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، للحكمين أن يفرقا بين الزو- جين.) َوَصحَّ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر؛ َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَعْن َربِيَعةَ َوُشَرْيٍح، َوُرِوَي َعْن  ْعبِيِّ َوالشَّ

، َوأَبِ  . َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َواِْلَْوَزاِعيِّ ي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِنَا، إَلَّ اْبَن طَاُوٍس َوالنََّخِعيِّ

 اْلُمَغلِِّس(

لهما أن يصلحا وليس لهما أن يفرقا. )الحسن البصري وعطاء وقتادة وأبو حنيفة و -

 الشافعي وابن المغلس(

 التَّْفِريَق إلَى اْلَحاِكِم بَِما يُْنِهيِه إلَْيِه اْلَحَكَماِن.)سعيد بن جبير( -

 ثار :اآليات واألحاديث واآل

ا ِمْن أَْهلِهَا إِْن يُِريَدا  قوله تعالى - ا ِمْن أَْهلِِه َوَحَكما }َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُوا َحَكما
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ُ بَْينَهَُما{ ]النساء:  ا يَُوفِِّق َّللاَّ  [ .٢٥إِْصَلحا

ٍد: اِْلَْهُل اْلقََرابَةُ: هُْم ِمْن اِْلَِب َواِْلُ  ا: اْلَمَوالِي. -مِّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ  َواِْلَْهُل أَْيضا

ْوَجْيِن  ِريَعِة: أَْصلَْحت بَْيَن الزَّ أَْي  -وقال أيضا: وَل يُْعَرُف فِي اللَُّغِة، َوََل فِي الشَّ

ْوَجْيِن  ِريَعِة: أَْصلَْحت بَْيَن الزَّ أَْي  -طَلَّْقتهَا َعلَْيِه َوََل يُْعَرُف فِي اللَُّغِة، َوََل فِي الشَّ

 طَلَّْقتهَا َعلَْيِه.

أَنَّ ُعْثَماَن بََعَث اْبَن َعبَّاٍس َوُمَعاِويَةَ َحَكَمْيِن بَْيَن َعقِيِل ْبِن أَبِي طَالٍِب َواْمَرأَتِِه فَاِطَمةَ  -

ْقتَُما.)ضعيف منقطع( )قال  قَا فَرَّ بِْنِت ُعْتبَةَ ْبِن َربِيَعةَ فَقِيَل لَهَُما: إْن َرأَْيتَُما أَْن تُفَرِّ

انِيُّ  ا: ِمْن طَِريِق يَْحيَى ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّ ينَاهُ َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضا  -المؤلف :ُروِّ

 َوهَُو َضِعيٌف(

قَ - ْوَجْيِن: َعلَْيُكَما إْن َرأَْيتَُما أَْن تُفَرِّ ا َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل لِْلَحَكَمْيِن بَْيَن الزَّ

ْقتَُما، َوإِْن َرأَْيتَُما أَْن تَْجَمَعا َجَمْعتَُما.َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل لِْلَحَكَمْيِن بَْينَ فَ   رَّ

ْقتَُما، َوإِْن َرأَْيتَُما أَْن تَْجَمَعا َجَمْعتَُما.)صحيح( قَا فَرَّ ْوَجْيِن: َعلَْيُكَما إْن َرأَْيتَُما أَْن تُفَرِّ  الزَّ

 ]أَْحَكاُم النَّفَقَات[
ُجُل َعلَى اْمَرأَتِِه ِمْن ِحيِن يَْعقُِد نَِكاَحَها[ م   1112]َمْسأَلَةٌ يُْنفُِق الرَّ

ُجُل َعلَى اْمَرأَتِِه ِمْن ِحيِن يَْعقُِد نَِكاَحهَا ُدِعَي إلَى اْلبِنَاِء أَْو لَْم  قال ابن حزم: َويُْنفُِق الرَّ

ا َكانَْت أَْو َغْيَر نَاِشٍز، َغنِيَّةا َكانَْت أَْو فَقِيَرةا، َذاَت أٍَب  -اْلَمْهِد  َولَْو أَنَّهَا فِي -يُْدَع  نَاِشزا

ةا َكانَْت أَْو أََمةا  ا أَْو ثَيِّباا، ُحرَّ  .-َعلَى قَْدِر َمالِِه  -َكانَْت أَْو يَتِيَمةا، بِْكرا

، َواللَّْحُم، َوفَاِكهَةُ  طُ  -َعلَى َحَسِب ِمْقَداِرِه  -اْلَوْقِت  فَاْلُموِسُر: ُخْبُز اْلَحَواِريِّ َواْلُمتََوسِّ

ا َعلَى َحَسِب طَاقَتِِه.  َعلَى قَْدِر طَاقَتِِه، َواْلُمقِلُّ أَْيضا

ْوِجيَّةُ فَالنَّفَقَةُ  ْوِجيَِّة، فَإَِذا ُوِجَدْت الزَّ وقال أيضا: َما النَّفَقَةُ َواْلِكْسَوةُ إَلَّ بِإَِزاِء الزَّ

ةُ َواِجبَتَاِن؟ َواْلَعَجُب ُكلُّهُ اْستِْحََللُهُْم ظُْلَم النَّاِشِز فِي َمْنِعهَا َحقَّهَا ِمْن أَْجِل ظُْلِمهَا َواْلِكْسوَ 

ا. ْوِج فِي َمْنِع َحقِِّه، َوهََذا هَُو الظُّْلُم بَِعْينِِه، َواْلبَاِطُل ُصَراحا  لِلزَّ

  -أقوال الفقهاء:

.بمثل قول المؤلف يقول : الحكم بن   عتيبة و أَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 ََل نَفَقَةَ لِْلَمْرأَِة إَلَّ َحْيُث تُْدَعى إلَى اْلبِنَاِء بِهَا . -

ْهِريِّ  - اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َواْلَحَسِن، َوالزُّ ، َوَحمَّ ، َوالشَّْعبِيِّ  َل نفقة لناشز . ) النََّخِعيِّ

  -حاديث واآلثار:األ

أَبِي اِْلَْحَوِص َعْوِف ْبِن َمالِِك ْبِن فََضالَةَ اْلُجَشِميِّ قَاَل َدَخَل أَبِي َعلَى َرُسوِل »َعْن  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َوَعلَْيِه ثِيَاٌب أَْسَماٌل فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ -َم َصلَّى َّللاَّ

بِِل، َواْلبَقَِر، َواْلَغنَِم، فَ  ُ ِمْن اْْلِ قَاَل : أََما لََك ِمْن َماٍل؟ فَقَاَل: بَْل ِمْن ُكلِّ اْلَماِل، قَْد أَتَانِي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ النَّبِيُّ  ُ  -َصلَّى َّللاَّ ا أَتَاَك َّللاَّ  .)صحيح(« فَْليَُر َعلَْيَك ِممَّ

َمَر قَاَل " َكتََب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب إلَى أَُمَراِء اِْلَْجنَاِد أَْن اُْنظُُروا َمْن طَالَْت َعْن اْبِن عُ  -
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يَْوٍم  ِغيبَتُهُ أَْن يَْبَعثُوا نَفَقَةا أَْو يَْرِجُعوا أَْو يُفَاِرقُوا فَإِْن فَاَرَق فَإِنَّ َعلَْيِه نَفَقَةَ َما فَاَرَق ِمنْ 

 َغاَب ")صحيح(

ِ  أَنَسُ  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْبُن َمالٍِك " أَنَّهُ َرأَى َعلَى أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 بُْرَد َحِريٍر ".)صحيح(

ْوِج أَْن يُْنفَِق َعلَى َخاِدٍم لَِزْوَجتِِه[م  1111]َمْسأَلَةٌ لَْيَس َعلَى الزَّ

ْوِج أَْن يُْنفَِق َعلَى َخاِدٍم لَِزْوَجتِِه َولَْيَس َعلَى   قال ابن حزم: َولَْو أَنَّهُ اْبُن اْلَخلِيفَِة  -الزَّ

 َوِهَي بِْنُت َخلِيفٍَة.

 .-َغْدَوةا َوَعِشيَّةا  -إنََّما َعلَْيِه أَْن يَقُوَم لَهَا بَِمْن يَأْتِيهَا بِالطََّعاِم َواْلَماِء، ُمهَيَّأا ُمْمِكناا لِْْلَْكِل 

يَْكفِيهَا َجِميَع اْلَعَمِل ِمْن اْلَكْنِس َواْلفَْرِش، َوَعلَْيِه أَْن يَأْتِيَهَا بِِكْسَوتِهَا َكَذلَِك، ِِلَنَّ  َوبَِمنْ 

ْزِق َواْلِكْسَوِة ،َولَْم يَأِْت نَصٌّ قَطُّ بِإِيَجاِب نَفَقَِة َخاِدِمهَا َعلَْيِه، فَهَُو ظُْلٌم  هَِذِه ِصفَةُ الرِّ

 َوَجْوٌر.

ْوَجِة ُميَاَوَمةً[م]َمْسأَلَ   1181ةٌ تَِجُب النَّفَقَةُ لِلزَّ

قال ابن حزم: َوإِنََّما تَِجُب لَهَا النَّفَقَةُ ُميَاَوَمةا، ِِلَنَّهُ هَُو ِرْزقُهَا، فَإِْن تََعدَّى ِمْن أَْجِل َذلَِك 

َب َعلَى َذلَِك ، فَإِْن أَعْ  َر َعْنهَا اْلَغَداَء، أَْو اْلَعَشاَء أُدِّ طَاهَا أَْكثََر، فَإِْن َماتَْت، أَْو طَلَّقَهَا َوأَخَّ

ْت ِعدَّتَهَا َوِعْنَدهَا فَْضُل يَْوٍم أَْو َغَداٍء أَْو َعَشاءٌ  : ثَََلثاا، أَْو طَلَّقَهَا قَْبَل أَْن يَطَأَهَا، أَْو أَتَمَّ

ِه إلَْيِه. َوهَُو فِي اْلَمْيتَِة ِمْن َرْأِس َمالِهَ  ا؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس ِمْن َحقِّهَا قَْبلَهُ، َوإِنََّما قُِضَي َعلَْيهَا بَِردِّ

ةا لَِوْقِت َمِجيِء اْستِْحقَاقِهَا إيَّاهُ، فَإَِذا لَْم يَأِْت َذلَِك اْلَوْقِت َولَهَا َعلَْيِه نَ  فَقَةٌ َجْعلُهُ ِعْنَدهَا ِعدَّ

 َ ُ تََعالَى يَقُوُل: }إِنَّ َّللاَّ وا اِلََمانَاِت إِلَى أَْهلِهَا{  فَهَُو ِعْنَدهَا أََمانَةٌ َوَّللَاَّ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ

ا ٥2]النساء:  [ َوََل ظُْلَم أَْكثََر ِمْن أَْن ََل يُْقَضى َعلَْيهَا بَِردِّ َما لَْم تَْستَِحقَّهُ قَْبلَهُ. َوأَمَّ

هَا فَهَُو لَهَا، فََسَواٌء َماتَْت إْثَر َذلَِك فَإِنَّهَا إَذا َوَجبَْت لَهَا فَِهَي َحقُّهَا، َوإِْذ هَُو َحقُّ  -اْلِكْسَوةُ 

هَا، ِِلَنَّ  تَهَا، أَْو طَلَّقَهَا قَْبَل أَْن يَطَأَهَا: لَْيَس َعلَْيهَا َردُّ ْت ِعدَّ هُ لَْو أَْو طَلَّقَهَا ثَََلثاا، أَْو أَتَمَّ

هَا لََكانَْت َغْيَر َمالَِكٍة لَهَا ِحيَن تَِجُب لَ  َوهََذا بَاِطٌل. َوَكَذلَِك لَْو أَْخلَقَْت  -هَا َوَجَب َعلَْيهَا َردُّ

ثِيَابَهَا أَْو أََصابَْتهَا َولَْيَسْت ِمْن َمالِهَا فَِهَي لَهَا، فَإَِذا َجاَء اْلَوْقُت الَِّذي يُْعهَُد فِي ِمْثلِِه 

ا فَلَ  -إْخََلُق تِْلَك اْلِكْسَوِة فَِهَي لَهَا، َويُْقَضى لَهَا َعلَْيِه بِأُْخَرى  ا أَْو فََسادا ْو اْمتَهَنَْتهَا ِضَرارا

َحتَّى أُْخلِقَْت قَْبَل اْلَوْقِت الَِّذي يُْعهَُد فِيِه إْخََلُق ِمْثلِهَا فَََل َشْيَء لَهَا َعلَْيِه، إنََّما َعلَْيِه 

 ِرْزقُهَا َوِكْسَوتُهَا بِاْلَمْعُروِف َواْلَمْعُروُف هَُو الَِّذي قُْلنَا.

ا اْلِوطَ  فَبِِخََلِف َذلَِك، ِِلَنَّ َعلَْيِه إْسَكانَهَا، فَإِْذ َعلَْيِه إْسَكانُهَا فََعلَْيِه ِمْن  -اُء َواْلِغطَاُء َوأَمَّ

ا لَِضَرِر اِْلَْرِض َعْن السَّاِكِن فَهَُو لَهُ، ِِلَنَّ َذلَِك ََل يَُسمَّى  اْلفُُرِش َواْلِغطَاِء َما يَُكوُن َدافِعا

ِ  َوبَيَّنَ  -ِكْسَوتَهَا  ا ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ  -َذلَِك اْلَخبََر الَِّذي أَْوَرْدنَاهُ قَْبُل ُمْسنَدا َصلَّى َّللاَّ

 -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَنُِسَب « . َولَُكْم َعلَْيِهنَّ أََلَّ يُوِطْئَن فُُرَشُكْم َمْن تَْكَرهُونَهُ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْوِج فَ  ْوِج ََل تَْملُِكهُ ِهَي، َوَمْن قََضى اْلفُُرُش إلَى الزَّ َواِجٌب َعلَْيِه أَْن يَقُوَم لَهَا بِِه، َوهَُو لِلزَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ..  لَهَا بِأَْكثََر ِمْن نَفَقَِة اْلُميَاَوَمِة فَقَْد قََضى بِالظُّْلِم الَِّذي لَْم يُوِجْبهُ َّللاَّ

  -األحاديث واآلثار:
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ِ »اْلَخطَّاِب َعْن ُعَمَر ْبِن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يَبِيُع نَْخَل بَنِي  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« النَِّضيِر َويَْحبُِس ِِلَْهلِِه قُوَت َسنَتِِهمْ 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ْزَواَجهُ ُكلَّ َسنٍَة يُْعِطي أَ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ثََمانِيَن َوْسقاا ِمْن تَْمٍر َوِعْشِريَن َوْسقاا ِمْن َشِعيرٍ 

ا أَْن  ا فَهَُو َجائٌِز، َوَجائٌِز أَْيضا قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا بَيَاٌن أَنَّهُ َكاَن يَْدفَُعهُ إلَْيِهنَّ ُمقَدَّما

َونَْحُن لَْم نَْمنَْع ِمْن َذلَِك إْن طَابَْت نَْفُسهُ بِِه، فَإِْن  -ُمَشاهََرةا  يُْعِطيَهُ إيَّاهُنَّ ُميَاَوَمةا، أَوْ 

 فََعَل اْلَحاِكُم َذلَِك فَتَلَِف بَِغْيِر ُعْدَواٍن ِمْنهَا، أَْو بُِعْدَواٍن.

يُِحلُّ َماَل أََحٍد لَِغْيِرِه،  فَِهَي َضاِمنَةٌ لَهُ، ِِلَنَّهَا أََخَذْت َما لَْيَس َحق اا لَهَا، َوُحْكُم اْلَحاِكِم ََل 

َع هَُو بَِذلَِك ُدوَن قََضاِء قَاٍض فَتَلَِف بَِغْيِر ُعْدَواٍن ِمْنهَا  ، فَلَْو تََطوَّ َوََل يُْسقِطُ َحقَّ ِذي َحقٍّ

ْيَء َعلَْيهَا َوَحقُّهَا بَاٍق فََعلَْيِه نَفَقَتُهَا ثَانِيَةا، َوِكْسَوتُهَا ثَانِيَةا َكَذلَِك، ِِلَنَّهَا لَْم تَتََعدَّ، فَََل شَ 

 قَْبلَهُ، إْذ لَْم يُْعِطِه إيَّاهَا بَْعُد.

ْوَجة َعلَى قَْدِر طَاقَتِِه[م  1181َمْسأَلَةٌ إْسَكاُن الزَّ

ِ تََعالَى: }أَْسِكنُوهُنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمنْ   َويَْلَزُمهُ إْسَكانُهَا َعلَى قَْدِر طَاقَتِِه، لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٦ُوْجِدُكْم{ ]الطَلق: 

ْوج ُحلِيٌّ َوََل ِطيٌب[م  1188]َمْسأَلَةٌ ََل يَْلَزُم الزَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ لَْم يُوِجْبهَُما َعلَْيِه، َوََل َرُسولَهُ  َصلَّى  -َوََل يَْلَزُمهُ لَهَا ُحلِيٌّ َوََل ِطيٌب، ِِلَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم .  َّللاَّ

ْوج النَّفَقَةَ َواْلِكْسَوةَ َوُهَو قَاِدٌر َعلَْيَها[م]َمسْ   1181أَلَةٌ َمنََع الزَّ

 فََسَواٌء َكاَن َغائِباا. -َوهَُو قَاِدٌر َعلَْيهَا  -َوَمْن َمنََع النَّفَقَةَ َواْلِكْسَوةَ 

ا َويَْقِضي لَهَا  تِِه، يُْؤَخُذ ِمْنهُ أَبَدا ا هَُو َدْيٌن فِي ِذمَّ بِِه فِي َحيَاتِِه َوبَْعَد َمْوتِِه، َوِمْن أَْو َحاِضرا

 َرْأِس َمالِِه يُْضَرُب بِِه َمَع اْلُغَرَماِء، ِِلَنَّهُ َحقٌّ لَهَا فَهَُو َدْيٌن قِبَلَهُ.

ْوَجة َواْلِكْسَوِة[م  1181]َمْسأَلَةٌ قََدَر َعلَى بَْعِض نَفَقَِة الزَّ

فَقَِة َواْلِكْسَوِة، فََسَواٌء قَلَّ َما يَْقِدُر َعلَْيِه أَْو َكثَُر: قال ابن حزم: فََمْن قََدَر َعلَى بَْعِض النَّ 

اْلَواِجُب أَْن يُْقَضى َعلَْيِه بَِما قََدَر، َويُْسقَطُ َعْنهُ َما ََل يَْقِدُر، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى َشْيٍء ِمْن 

ْيٍء، فَإِْن أَْيَسَر بَْعَد َذلَِك قُِضَي َعلَْيِه ِمْن َذلَِك َسقَطَ َعْنهُ، َولَْم يَِجْب أَْن يُْقَضى َعلَْيِه بِشَ 

ِحيِن يُوَسَر، َوََل يُْقَضى َعلَْيِه بَِشْيٍء أَْنفَقَْتهُ َعلَى نَْفِسهَا ِمْن نَفَقٍَة أَْو ِكْسَوٍة ُمدَّةَ ُعْسِرِه، 

ا إَِل ُوْسَعهَا ُ نَْفسا : }َل يَُكلُِّف َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  [ .82٦{ ]البقرة: لِقَْوِل َّللاَّ

َداَق[م ْوج النَّفَقَةَ أَْو اْلِكْسَوةَ أَْو الصَّ  1181]َمْسأَلَةٌ َمنََعَها الزَّ

ا، أَْو ِِلَنَّهُ فَقِيٌر ََل يَْقِدُر  َداَق ظُْلما ْوَج يَْمنَُعهَا النَّفَقَةَ أَْو اْلِكْسَوةَ أَْو الصَّ لَْم يَُجْز َولَْو أَنَّ الزَّ

هَا ِمْنهُ ِمْن أَْجِل َذلَِك، ِِلَنَّهُ َوإِْن ظَلََم فَََل يَُجوُز لَهَا أَْن تَْمنََعهُ َحق اا لَهُ قَْبلَهَا، لَهَا َمْنُع نَْفسِ 

ِ »بِِمْقَداِر َحقِّهَا:  -إْن َوَجَدْتهُ لَهُ  -إنََّما لَهَا أَْن تَْنتَِصَف ِمْن َمالِِه   -َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ
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ُ َعلَيْ  ِ إنَّ أَبَا ُسْفيَاَن َرُجٌل ُمْمِسٌك  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ِهْنَد بِْنَت ُعْتبَةَ إْذ قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -ََل يُْعِطينِي َما يَْكفِينِي أَفَآُخُذ ِمْن َمالِِه بَِغْيِر ِعْلِمِه؟ فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .ُخِذي َما يَْكفِيِك َوَولََدِك بِاْلَمْعُروفِ  :-َوآلِِه َوَسلََّم 

ْوُج َعْن نَفَقَِة نَْفِسِه َواْمَرأَتُهُ َغنِيَّةٌ[  1181م]َمْسأَلَةٌ َعَجَز الزَّ

ْوُج َعْن نَفَقَِة نَْفِسِه َواْمَرأَتُهُ َغنِيَّةٌ ُكلِّفَْت النَّفَقَةَ َعلَْيِه، َوََل تَْرِجُع َعلَيْ  ِه فَإِْن َعَجَز الزَّ

ا فَنَفَقَتُهُ َعلَى َسيِِّدِه ََل َعلَى اْمَرأَتِِه  َوَكَذلَِك  -بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك إْن أَْيَسَر، إَلَّ أَْن يَُكوَن َعْبدا

 إْن َكاَن لِْلُحرِّ َولٌَد أَْو َوالٌِد فَنَفَقَتُهُ َعلَى َولَِدِه، أَْو َوالِِدِه إَلَّ أَْن يَُكونَا فَقِيَرْيِن.

: }َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروِف َل -َذلَِك بُْرهَاُن  ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

تَُكلَُّف نَْفٌس إَِل ُوْسَعهَا َل تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدهَا َوَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل 

 [ .8٢٢َذلَِك{ ]البقرة: 

ْوَجةُ َواِرثَةٌ فََعلَْيهَا نَفَقَتُهُ بِنَصِّ اْلقُْرآِن. : الزَّ  قَاَل َعلِيٌّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

أَنَّهُ ََل نَفَقَةَ لَهَا َعلَْيِه إَذا َكاَن  -الَّتِي لَْم يَْدُخْل بِهَا َزْوُجهَا  -اْلَمْرأَِة اْلبَالَِغِة اْلَمِريَضِة  -

فَإِْن بَنَى بِهَا َوِهَي َكَذلَِك فَلَهُ أَْن يَُردَّهَا َوََل يُْنفَِق َعلَْيهَا َحتَّى  -ِمْن َوْطئِهَا  َمَرُضهَا يَْمنَعُ 

يَْقِدَر َعلَى ِجَماِعهَا فَإِْن أَْمَسَكهَا فََعلَْيِه نَفَقَتُهَا ، فَإِْن َمِرَضْت ِعْنَدهُ بَْعَد أَْن َدَخَل بِهَا 

هَا ، فََعلَْيِه نَفَقَ  -َصِحيَحةا  ْتقَاِء فََعلَْيِه نَفَقَتُهَا َولَْيَس لَهُ َردُّ هَا ، فَإِْن بَنَى بِالرَّ تُهَا َولَْيَس لَهُ َردُّ

 و إْن ُسِجنَْت اْلَمْرأَةُ أَْو ِحيَل بَْينَهَا َوبَْيَن َزْوِجهَا َكْرهاا فَََل نَفَقَةَ لَهَا َعلَْيِه.)أبو يوسف(

َداِد إَلَّ أَْن يَُكوَن لَهُ بَيِّنَةٌ إذا أنفقت المرأةُ َعلَى نَْفسِ  - هَا واستلفت ، أخذ بِِه َزْوُجهَا بِالسَّ

، َوأَبِو  ، َوالشَّافِِعيِّ أَنَّهُ َوَضَع لَهَا َما يُْصلُِحهَا. )الزهري وربيعة واْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

 ُسلَْيَماَن(

ْوِج.)ابراهيم َما أَْنفَقَْت ِمْن َمالِهَا فَََل َشْيَء لَهَا فِيِه،  - َوَما اْستََدانَْت فَهَُو َعلَى الزَّ

 النخعي(

 ََل نَفَقَةَ لِْلَمْرأَِة إَلَّ إَذا َشَكْت إلَى اْلِجيَراِن، فَِمْن ِحيِن تَْشُكو تَِجُب لَهَا النَّفَقَةُ، َويُْؤَخُذ بِهَا -

ْوُج.)ابن شبرمة(  الزَّ

ْلطَاُن. )أبو حنيفة(ََل نَفَقَةَ لِْلَمْرأَِة إَلَّ أَْن يَْفِرضَ  -  هَا لَهَا السُّ

هُ لَْم يَْبَعْث َمْن َغاَب ثُمَّ قَُدَم فَطَلَبَْتهُ اْمَرأَةٌ بِالنَّفَقَِة، فَإِْن أَقَاَمْت لَهَا بَيِّنَةا بِأَنَّهَا أَقَرَّ لَهَا بِأَنَّ  -

 ْوِم تَْرفَُعهُ.)مالك(إلَْيهَا بَِشْيٍء قََضى لَهَا، َوإَِلَّ فَََل نَفَقَةَ لَهَا إَلَّ ِمْن يَ 

 -حكم من َل يقدر على النفقة: -

َماء م ُجُل َواْلَمْرأَةُ َعلَى َمَمالِيِكِهَما ِمْن اْلَعبِيِد َواإْلِ  1181]َمْسأَلَةٌ يُْنفُِق الرَّ

َماِء، أَْن يُْطِعَمهُ  ُجُل َواْلَمْرأَةُ َعلَى َمَمالِيِكِهَما ِمْن اْلَعبِيِد َواْْلِ قال ابن حزم: َويُْنفُِق الرَّ

ا يَْطُرُد َعْنهُ اْلَحرَّ َواْلبَْرَد، َوََل يَُكوُن بِِه ُمْثلَ  ا يَأُْكلُهُ أَْهُل بَلَِدِه َويَْكُسَوهُ ِممَّ ةٌ بَْيَن ِشبََعهُ ِممَّ

ََلةُ، َويَْستُُر النَّ  ا تَُجوُز فِيِه الصَّ ا يُْلبَُس ِمْثَل َذلَِك اْلَمْكُسوِّ فِي َذلَِك اْلبَلَِد ِممَّ اِس، لَِكْن ِممَّ
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ا يَأُْكُل  -َمَع َذلَِك  -اْلَعْوَرةَ.َوفُِرَض َعلَْيِه  ا  -َولَْو لُْقَمةا  -أَْن يُْطِعَمهُ ِممَّ َوأَْن يَْكُسَوهُ ِممَّ

يُِّد َعلَى َذلَِك، فَإِْن أَبَى، أَْو أَْعَسَر: بِيَع ِمْن َمالِِه َما  -لَْو فِي اْلِعيِد وَ  -يَْلبُِس  َويُْجبَُر السَّ

ا يَأُْكُل  -َمَع َذلَِك  -يُْنفُِق بِِه َعلَىَوفُِرَض َعلَْيِه  َوأَْن يَْكُسَوهُ  -َولَْو لُْقَمةا  -أَْن يُْطِعَمهُ ِممَّ

ا يَْلبُِس  يُِّد َعلَى َذلَِك، فَإِْن أَبَى، أَْو أَْعَسَر: بِيَع ِمْن َمالِِه  -فِي اْلِعيِد  َولَوْ  -ِممَّ َويُْجبَُر السَّ

بَايَِة  ا فِي اْلُعْسِر: فَيُبَاُع َعلَْيِه اْلَعْبُد َواِْلََمةُ إْن لَْم  -َما يُْنفُِق بِِه َعلَىَمْن َذَكْرنَا فِي اْْلِ َوأَمَّ

َوََل  -ٌل يَُكوُن لَهُ أُْجَرةٌ يَقُوُم ِمْنهَا ُمْؤنَتُهُ، فَإِنَّهُ يَُؤاِجُر ِحينَئٍِذ َوََل يُبَاُع يَُكْن بِأَْيِديِهَما َعمَ 

َماٌل  تُْعتَُق أُمُّ اْلَولَِد ِمْن َعَدِم النَّفَقَِة، لَِكْن يُْجبَُر َكَما قُْلنَا إْن َكاَن لَهُ َماٌل، فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ 

 لَُّف فُقََراُء اْلُمْسلِِميَن.ُكلِّفَْت َما يُكَ 

يُِّد بِنَفَقَتِِه، أَْو بِنَفَقَِة أَْهلِِه، أَوْ  بِنَفَقَِة  وقال أيضا: َوقَْد قَاَل قَْوٌم: لَِم بِْعتُْم اْلَعْبَد إَذا أَْعَسَر السَّ

ْوَجةَ، َولَْم تَْعتِقُوا أُمَّ اْلَولَِد بَِعَدِم ا -نَْفِسِه  لنَّفَقَِة؟ قُْلنَا: َحقُّ َمْن لَهُ النَّفَقَةُ َولَْم تُطَلِّقُوا الزَّ

 َعلَْيِه َواِجٌب فِي َمالِِه َوَعْبُدهُ، َوأََمتُهُ، َماٌل ِمْن َمالِِه فَيُبَاَعاِن فِي ُكلِّ َحقٍّ َعلَْيِه لِيُْعطَى ُكلَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -ِذي َحقٍّ َحقَّهُ َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َوَكَما قَاَل َعزَّ َوَجلَّ -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا نَفَقَتَهُ اْلَواِجبَةَ لَهُ فَقَْد 2٥}َوَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم{ ]اِلعراف:  [ َوَمْن َمنََع أََحدا

ْوَجةُ َوأُمُّ اْلَولَِد فَلَْيَستَا َماَلا ِمْن َمالِِه لَِكنَّ  -بََخَس َشْيئاا هَُو لَهُ  ا الزَّ َحقَّهَُما فِي َمالِِه فَإِْن  َوأَمَّ

ِكيِن لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل فََحقُّهَُما فِي َماِل أَْنفُِسِهَما فَإِْن لَْم يَُكْن لَهَُما َماٌل فََحقُّهَُما فِي َسْهِم اْلَمَسا

َدقَاِت بِنَصِّ اْلقُْرآِن ِِلَنَّهَُما ِحينَئٍِذ ِمْن ُجْملَِة اْلمَ   َساِكيِن أَْو اْلفُقََراِء.َواْلفُقََراِء ِمْن الصَّ

 -األحاديث واآلثار :

- ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أبي ذر أن َرُسوَل َّللاَّ ُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إْخَوانُُكْم َخَولُُكْم َجَعلَهُْم َّللاَّ

ا يَأُْكُل، وَ  ا يَْلبُِس، َوََل تَْحَت أَْيِديُكْم، فََمْن َكاَن أَُخوهُ تَْحَت يَِدِه فَْليُْطِعْمهُ ِممَّ ْليُْلبِْسهُ ِممَّ

 « .تَُكلِّفُوهُْم َما يَْغلِبُهُْم فَإِْن َكلَّْفتُُموهُْم فَأَِعينُوهُْم َعلَْيهِ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ أَبَا اْليُْسِر قَاَل لَهُ: إنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل فِي  -َصلَّى َّللاَّ

قِيِق  ا تَْلبَُسونَ »الرَّ ا تَأُْكلُوَن َوأَْلبُِسوهُْم ِممَّ .أَنَّ أَبَا اْليُْسِر قَاَل لَهُ: إنَّهُ َسِمَع « أَْطِعُموهُْم ِممَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قِيِق  -َصلَّى َّللاَّ ا تَأُْكلُوَن »يَقُوُل فِي الرَّ أَْطِعُموهُْم ِممَّ

 .)صحيح( « ا تَْلبَُسونَ َوأَْلبُِسوهُْم ِممَّ 

- ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ لِْلَمْملُوِك »أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح( « طََعاُمهُ َوِكْسَوتُهُ َوََل يَُكلَُّف ِمْن اْلَعَمِل إَلَّ َما يُِطيقُ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْن النَّبِيِّ عن أبي هَُرْيَرةَ يَقُوُل عَ  - إَذا أَتَى أََحَدُكْم »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

هُ وَ  « ِعََلَجهُ َخاِدُمهُ بِطََعاِمِه فَْليَُؤاِكْلهُ أُْكلَةا أَْو أُْكلَتَْيِن؛ أَْو لُْقَمةا أَْو لُْقَمتَْيِن، فَإِنَّهُ َولَِي َحرَّ

 .)صحيح(
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ِ قَاَل:  َعْن َجابِِر ْبنِ  - ا لَهُ َعْن ُدبٍُر، فَبَلََغ َذلَِك »َعْبِد َّللاَّ أَْعتََق َرُجٌل ِمْن بَنِي ُعْذَرةَ َعْبدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ فَقَاَل: أَلََك َماٌل َغْيُرهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ يَْشتَِريِه ِمنِّي؟ فَاْشتََراهُ نُ  اِم بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم فََدفََعهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َعْيُم ْبُن النَّحَّ َصلَّى َّللاَّ

إلَْيِه َوقَاَل لَهُ: اْبَدْأ بِنَْفِسَك فَتََصدَّْق َعلَْيهَا فَإِْن فََضَل َشْيٌء فَِْلَْهلَِك فَإِْن  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

فَلِِذي قََرابَتَِك فَإِْن فََضَل َعْن ِذي قََرابَتَِك َشْيٌء فَهََكَذا َوهََكَذا يَقُوُل فََضَل َعْن أَْهلَِك َشْيٌء 

 .)صحيح(« فِيَمْن بَْيَن يََدْيَك َوَعْن يَِمينَِك َوَعْن ِشَمالِكَ 

 ]النَّفَقَاُت َعلَى اأْلَقَاِرِب[
 1181]َمْسأَلَةٌ اْلبَْدُء بَِما ََل بُدَّ لَهُ ِمْنهُ َوََل ِغنًى َعْنهُ بِِه ِمْن نَفَقٍَة َوِكْسَوٍة[م 

َغاِر أَْن يَْبَدأَ بَِما ََل  َجاِل َوالنَِّساِء اْلِكبَاِر َوالصِّ قال ابن حزم: فَْرٌض َعلَى ُكلِّ أََحٍد ِمْن الرِّ

هُ بِِه: ِمْن نَفَقٍَة َوِكْسَوٍة، َعلَى َحَسِب َحالِِه َوَمالِِه، ثُمَّ بَْعَد َذلَِك بُدَّ لَهُ ِمْنهُ، َوََل ِغناى َعنْ 

ا يَقُوُم ِمْنهُ َعلَى نَْفِسِه:  يُْجبَُر ُكلُّ أََحٍد َعلَى النَّفَقَِة َعلَى َمْن ََل َماَل لَهُ َوََل َعَمَل بِيَِدِه ِممَّ

اتِ   -َوإِْن َسفَلُوا  -َوَعلَى اْلبَنِيَن َواْلبَنَاِت َوبَنِيِهْم  -ِه، َوإِْن َعلَْوا ِمْن أَبََوْيِه، َوأَْجَداِدِه، َوَجدَّ

ْوَجاِت  ْخَوِة َواِْلََخَواِت َوالزَّ ى بَْينَهُْم فِي إيَجاِب النَّفَقَِة َعلَْيِهْم، َوََل -َواْْلِ : ُكلُّ هَُؤََلِء يَُسوَّ

ُم ِمْنهُْم أََحٌد َعلَى أََحٍد  لَِكْن يَتََواَسْوَن فِيِه، فَإِْن لَْم  -َما بِيَِدِه بَْعَد َمْوتِِه أَْو َكثَُر  قَلَّ  -يُقَدَّ

ْن َذَكْرنَا، فَإِْن  يَْفُضْل لَهُ َعْن نَفَقَِة نَْفِسِه َشْيٌء: لَْم يَُكلَّْف أَْن يُْشِرَكهُ فِي َذلَِك أََحٌد ِممَّ

َشْيٌء أُْجبَِر َعلَى النَّفَقَِة َعلَى َذِوي َرِحِمِه  -تِِهْم بَْعَد ِكْسَوتِِهْم َونَفَقَ  -فََضَل َعْن هَُؤََلِء 

اْلَمْحَرَمِة َوَمْوُروثِيِه، إْن َكاَن َمْن َذَكْرنَا ََل َشْيَء لَهُْم، َوََل َعَمَل بِأَْيِديِهْم تَقُوُم ُمْؤنَتُهُْم 

اُت  َوبَنُو  -َوإِْن َعلَْوا  -َواُل َواْلَخاََلُت َواِْلَخْ  -َوإِْن َعلَْوا  -ِمْنهُ، َوهُْم اِْلَْعَماُم، َواْلَعمَّ

ْخَوِة   َوإِْن َسفَلُوا. -اْْلِ

بُهُ أََحٌد َعْن ِميَراثِِه إْن َماَت، ِمْن ُعْصبٍَة أَْو َمْولاى ِمْن  -َواْلَمْوُروثُوَن  هُْم: َمْن ََل يَُحجِّ

 لَْيِه ِمْن نَفَقَاتِِهْم.أَْسفََل، فَإِْن ُحِجَب َعْن ِميَراثِِه لَِواِرٍث فَََل َشْيَء عَ 

ْن َذَكْرنَا ُكلَِّف أَْن يَقُوَم بِِهْم َوبَِمْن يَْخُدُمهُْم، َوُكلِّ هَُؤََلِء فََمْن قََدَر ِمْنهُْم  َوَمْن َمِرَض ِممَّ

ٍب،  اْلَجدَّاِت، فَََل نَفَقَةَ لَهُْم، إَلَّ اِْلَبََوْيِن َواِْلَْجَداِد، وَ  -َوإِْن َخسَّ  -َعلَى َمَعاٍش َوتََكسُّ

ْوَجاِت " فَإِنَّهُ يَُكلَُّف أَْن يَُصونَهُْم َعْن َخِسيِس اْلَكْسِب   إْن قََدَر َعلَى َذلَِك. -َوالزَّ

َويُبَاُع َعلَْيِه فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َما بِِه َعْنهُ ِغناى ِمْن َعقَاِرِه َوُعُروِضِه َوَحيََوانِِه َوََل يُبَاُع 

َك َما إْن بِيَع َعلَْيِه هَلََك َوَضاَع، فََما َكاَن هََكَذا لَْم يُبَْع إَلَّ فِيَما فِي نَْفِسِه إلَْيِه َعلَْيِه ِمْن َذلِ 

َضُروَرةا إْن، لَْم يَتََداَرْكهَا بَِذلَِك هَلََك، َوََل يَُشاِرُك اْلَوالَِد أََحٌد فِي النَّفَقَِة َعلَى َولَِدِه 

 اِْلَْدنَْيَن فَقَْط.

ا  -: َوََل يَُجوُز وقال أيضا أَْن يُْنفِقُوا َعلَى اْلُمْحتَاِج إَلَّ َعلَى  -إْن َكاَن اْلَوَرثَةُ َكثِيرا

ُدوِرِهْم، ََل َعلَى قَْدِر َمَواِريثِِهْم، ِِلَنَّ النَّصَّ َسِويٌّ بَْينَهُْم بِإِيَجاِب َذلَِك َعلَْيِهْم، فَََل تَُجوُز 

 اْلُمفَاَضلَةُ بَْينَهُْم.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ضا: َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ وقال أي ُعقُوُق اْلَوالَِدْيِن ِمْن اْلَكبَائِِر،  -َصلَّى َّللاَّ
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َولَْيَس فِي اْلُعقُوِق أَْكثَُر ِمْن أَْن يَُكوَن اَِلْبُن َغنِي اا َذا َحاٍل َويَْتُرَك أَبَاهُ، أَْو َجدَّهُ يَْكنُُس 

ْبَل، أَْو يَْحُجُم، أَْو يَْغِسُل الثِّيَاَب لِلنَّاِس، أَْو يُوقُِد اْلَكنََف، أَْو يَُسوُس الدَّ  ، َويَْكنُُس الزِّ َوابَّ

اِم  تَهُ تَْخِدُم النَّاَس، َوتَْسقِي اْلَماَء فِي الطُُّرِق  -فِي اْلَحمَّ هُ أَْو َجدَّ فََما َخفََض  -َويََدُع أُمَّ

ْحَمِة مَ  لِّ ِمْن الرَّ .لَهَُما ُجنَاَح الذُّ  ْن فََعٌل َذلَِك بََِل َشكٍّ

وقال أيضا: َولَْيَس َعلَى اْلَولَِد أَْن يُْنفَِق َعلَى َزْوَجِة أَبِيِه، َوََل َعلَى أُمِّ َولَِدِه، إْذ لَْم يُوِجْب 

 ِخْدَمتِِه فَقَطْ َذلَِك قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ، إنََّما َعلَْيِه أَْن يَقُوَم بَِمْطَعِم أَبِيِه، َوَمْلبَِسِه، َوُمْؤنَِة 

ُجَل، إَلَّ نَفَقَةُ اْلَولَِد، فََما َداَم اِْلَبُ   وقال أيضا: َويَْلَزُم اْلَمْرأَةَ ُكلُّ َما َذَكْرنَا َكَما يَْلَزُم الرَّ

ا َعلَْيهَا فَلَْيَس َعلَى اْلَمْرأَِة ِمْن َذلَِك َشْيٌء.  قَاِدرا

َعلَى إْرَضاِع َولَِدهَا َحْولَْيِن  -ْت أَْم َكِرهَْت أََحبَّ  -وقال أيضا: فََوَجَب إْجبَاُر اِْلُمِّ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  َوأَْن تُْجبََر َعلَى أَْن ََل تَُضارَّ  -أََحبَّ َزْوُجهَا أَْم َكِرهَ  -َكاِملَْيِن، َكَما أََمَر َّللاَّ

 -َولَْو أَنَّهَا بِْنُت اْلَخلِيفَِة  -ْمَرأٍَة بَِولَِدهَا َوََل ِضَراَر أَْكثََر ِمْن َمْنِعِه َرَضاَعهَا، َوََل يُبَاُح َِل 

ِغيِر بِأَْن ََل يَتَّفِقَا َعلَى أُْجَرٍة  َغْيَر هََذا، إَلَّ اْلُمطَلَّقَةَ، فَإِنَّهَا إْن تََعاَسَرْت ِهَي َوأَبُو الصَّ

تَْرِضُع اْلُمَطلُِّق لَهَا أُْخَرى فَهَِذِه يَسْ  -َوَكاَن َمَع َذلَِك يَْقبَُل ثَْدَي َغْيِرهَا  -يَتََراَضيَاِن بِهَا 

ا بِقَْولِِه تََعالَى: }فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ َوْأتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف َوإِْن  أَْخذا

 تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى.... (

 -أقوال الفقهاء:

 ِة أََحٍد.)الشعبي(ََل يُْجبَُر أََحٌد َعلَى نَفَقَ  -

يَْعنِي  -هََذْيِن  -ََل يُْنفُِق أََحٌد إَلَّ َعلَى اْلَوالِِد اِْلَْدنَى، َواِْلُمِّ الَّتِي َولََدْتهُ ِمْن بَْطنِهَا  -

ِن، َويُْجبَُر يُْجبَُر الذََّكُر َواِْلُْنثَى ِمْن اْلَولَِد َعلَى النَّفَقَِة َعلَْيِهَما إَذا َكانَا فَقِيَريْ  -اِْلَبََوْيِن 

ُجُل ُدوَن اْلَمْرأَِة َعلَى النَّفَقَِة َعلَى اْلَولَِد اِْلَْدنَى الذََّكِر َحتَّى يَْبلَُغ فَقَْط، َوَعلَى اْلبِْنِت  الرَّ

ْنيَا  َجهَا فَقَْط، َوََل تُْجبَُر اِْلُمُّ َعلَى نَفَقَِة َولَِدهَا  -َوإِْن بَلََغْت  -الدُّ َماَت  َوإِنْ  -َحتَّى يَُزوِّ

ا  َوِهَي فِي َغايَِة اْلِغنَى، َوََل يُْنفُِق َعلَى أَبََوْيِه إَلَّ َما فََضَل َعْن نَفَقَتِِه َونَفَقَِة  -ُجوعا

 َزْوَجتِِه.)مالك(

نَاتِِه َوَعلَى بَنِيِه َوبَ  -َوإِْن بَُعُدوا  -يُْجبَُر َعلَى النَّفَقَِة َعلَى اِْلَبََوْيِن َواِْلَْجَداِد َواْلَجدَّاِت  -

َوََل يُْجبَُر َعلَى نَفَقَِة أََحٍد َغْيَر َمْن َذَكْرنَا وَل تجبر  -َوإِْن َسفََل  -َوَمْن تَنَاَسَل ِمْنهُْم 

 المرأة على ذلك.)الشافعي(

 ََل يُْجبَُر أََحٌد إَلَّ َعلَى ُكلِّ ِذي َرِحٍم َمْحَرَمٍة.)حماد بن أبي سليمان( -

ُجُل َعلَى  - ةا يُْجبَُر الرَّ َغاِر اْلُمْحتَاِجيَن َخاصَّ ا َكانُوا أَْو  -النَّفَقَِة َعلَى أَْوََلِدِه الصِّ ُذُكورا

نَاِث ِمْنهُْم َولَْم يُْجبَْر َعلَى نَفَقَِة  -إنَاثاا  ا ُمْحتَاِجيَن أُْجبَِر َعلَى نَفَقَِة اْْلِ فَإِْن َكانُوا ِكبَارا

ُكوِر إَلَّ أَْن يَُكونُوا َزْمنَى...  الذُّ

ةا ، َوََل يُْجبَُر َعلَى نَفَقَِة ِذي كُ  لُّ َذلَِك ِمْن َذِوي َرِحِمِه اْلَمْحَرَمِة إَذا َكاَن َواِرثاا لَهُْم َخاصَّ

َرِحٍم َمْحَرَمٍة إَذا لَْم يَُكْن هَُو َواِرثاا لَهُ، َوََل َعلَى نَفَقَِة َمْوُروثِِه إَذا لَْم يَُكْن َذا َرِحٍم 

  َمْحَرَمٍة ِمْنهُ.

ََل يَُشاِرُك اْلَوالَِد فِي النَّفَقَِة َعلَى َولَِدِه أََحٌد، َوََل يَُشاِرُك اْلَولََد فِي النَّفَقَِة َعلَى َوالِِديِه وَ 
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ْن َذَكْرنَا أَنَّهُ يُْجبَُر َعلَى النَّفَقَِة  أََحٌد، فَإِْن َكاَن َجَماَعةٌ َواِرثُوَن َذُوو َرِحٍم َمْحَرَمٍة ِممَّ

 هُْم َعلَى النَّفَقَِة َعلَْيِه َعلَى قَْدِر َمَواِريثِِهْم ِمْنهُ.أُْجبُِروا ُكلُّ 

ا ِمْنهُْم نَفَقَةٌ َعلَى َمْن ِدينُهُ ِخََلَف ِدينِِه إَلَّ اْلَولََد عَ  لَى فَإِْن اْختَلَفَْت أَْديَانُهُْم لَْم يَْلَزْم أََحدا

ةا الَِّذيَن أَبََوْيِه اْلُمَخالِفِيَن لَهُ فِي ِدينِِه، َوإَِلَّ الْ  َغاِر َخاصَّ َوالَِد اْلَكافَِر َعلَى نَفَقَِة أَْوََلِدِه الصِّ

ِهْم ، َوََل يُْجبَُر فَقِيٌر َعلَى أََحٍد إَلَّ اْلَوالُِد َعلَى أَْوََلِدِه  َصاُروا ُمْسلِِميَن بِإِْسََلِم أُمِّ

ْوُج َعلَى نَفَقَِة َزْوَجتِِه، َوإَِلَّ  َغاِر، َوإَِلَّ الزَّ ُجُل اْلفَقِيُر، َواْلَمْرأَةُ اْلفَقِيَرةُ َعلَى نَفَقَِة الصِّ  الرَّ

ِهَما اْلفَقِيَرِة  قَاَل: َوََل يُْجبَُر اَِلْبُن اْلفَقِيِر َعلَى نَفَقَِة أَبِيِه اْلفَقِيِر إَلَّ أَْن يَُكوَن اِْلَُب  -أُمِّ

 حنيفة( َزِمناا فَيُْجبَُر ِحينَئٍِذ َعلَى النَّفَقَِة َعلَْيِه.)أبو

بِيِّ إَذا لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل َعلَى َواِرثِِه.)الحسن البصري وعطاء وقتادة( -  نَفَقَةُ الصَّ

ا.)النخعي( - ا َعلَى نَفَقَِة أَِخيِه إَذا َكاَن ُمْعِسرا ُجُل إَذا َكاَن ُموِسرا  يُْجبَُر الرَّ

تِِه ِمْن َماِل أَبِيِه.) َعبْ  - ِغيِر فِي ِحصَّ ، َوَربِيَعةَ، َرَضاَع الصَّ ْهِريِّ ِ ْبِن ُمَغفٍَّل، َوالزُّ ِد َّللاَّ

نَاِد(  َوأَبِي الزِّ

  -اآليات واألحاديث واآلثار:-

 قَاَل َعزَّ َوَجلَّ }َل تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدهَا َوَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك{ -

[ َضِميُر هَُو أَنَّهُ يَْقتَِضي َمْوُروثاا َوََل بُدَّ، 8٢٢{ ]البقرة: قال المؤلف: فَفِي }اْلَواِرثِ 

ِة بِِه هَُو اْلَولَُد بََِل  ِميُر َراِجٌع إلَى الَِّذي لَهُ اْلُحْكُم َواَلَِّذي َمنََع أَبََواهُ ِمْن اْلُمَضارَّ َوالضَّ

حِ  ينَْيِن فِي َذِوي الرَّ ، َوََل َمْعنَى َِلْختََِلِف الدِّ ةا.َشكٍّ  ِم َخاصَّ

ا فِي اْلِوَراثَِة  . -َوأَمَّ ينَْيِن، ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بَِذلَِك نَصٌّ  فَََل ِميَراَث َمَع اْختََِلِف الدِّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْبَدْأ بِنَْفِسَك فَتََصدَّْق َعلَْيهَا : »-َصلَّى َّللاَّ

فََضَل َشْيٌء فَِْلَْهلَِك، فَإِْن فََضَل َعْن أَْهلَِك َشْيٌء فَلِِذي قََرابَتَِك فَإِْن فََضَل َعْن ِذي فَإِْن 

 .)صحيح(« قََرابَتَِك َشْيٌء فَهََكَذا َوهََكَذا

لَةُ َوتَْرُك اْلقَِطيَعِة؟  قال المؤلف: فَإِْن قَاَل اْلُمَخالُِف: َحقُّهُ الصِّ

ا،  قُْلنَا: نََعْم، هََذا ا أَْو بَْردا لَةُ: ِهَي أَْن ََل يََدَعهُ يَْسأََل َويَتََكفََّف، أَْو يَُموَت َجْوعا َحقُّهُ، َوالصِّ

يِح َواْلبَْرِد، َوهَُو ُذو فَْضلٍَة ِمْن َماٍل هَُو  ا، أَْو يُْضِحي لِلشَّْمِس َواْلَمطَِر َوالرِّ أَْو َضيَاعا

 َعِة َشْيٌء أَْكثََر ِمْن أَْن يََدَعهُ َكَما َذَكْرنَا.َعْنهَا فِي ِغناى، َولَْيَس فِي اْلقَِطي

ِ »عن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َدقَِة؟ فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ بِالصَّ

ِ ِعْنِدي ِدينَاٌر؟ فَقَاَل: تََصدَّْق بِِه َعلَى نَ  ْفِسَك، قَاَل: ِعْنِدي آَخُر؟ قَاَل: َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

تََصدَّْق بِِه َعلَى َولَِدَك، قَاَل: ِعْنِدي آَخُر؟ قَاَل: تََصدَُّق بِِه َعلَى َزْوَجتَِك، أَْو قَاَل: َعلَى 

َزْوِجَك، قَاَل ِعْنِدي آَخُر، قَاَل: تََصدَّْق بِِه َعلَى َخاِدِمَك، قَاَل: ِعْنِدي آَخُر؟ قَاَل: أَْنَت 

 .)صحيح(« ْعلَمُ أَ 

ْوَجِة، َوقَدََّم اْلقَطَّاُن  قال المؤلف: فَاْختَلََف ُسْفيَاُن، َويَْحيَى، فَقَدََّم ُسْفيَاُن اْلَولََد َعلَى الزَّ

ْوَجِة، َوََل الزَّ  ْوَجةَ َعلَى اْلَولَِد، َوِكََلهَُما ثِقَةٌ، فَاْلَواِجُب أَْن ََل يُقَدََّم اْلَولَُد َعلَى الزَّ ْوَجةُ الزَّ

.  َعلَى اْلَولَِد، بَْل يَُكونَاِن َسَواءا
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ِ اْلُمَحاِربِيِّ َقَاَل:  - ِ »َعْن طَاِرِق ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ  -َدَخْلنَا اْلَمِدينَةَ فَإَِذا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

وُل: يَا أَيُّهَا النَّاُس يَُد اْلُمْعِطي قَائٌِم َعلَى اْلِمْنبَِر يَْخطُُب النَّاَس َوهَُو يَقُ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

َك، َوأَبَاَك، َوأُْختََك وأخاك ، ثُمَّ أَْدنَاَك أَْدنَاكَ   .)صحيح(« اْلُعْليَا، َواْبَدْأ بَِمْن تَُعوُل: أُمَّ

ََلةُ وَ  -قال المؤلف: َوهَِذِه أَْخبَاٌر ِصَحاٌح ِمْن ِرَوايَِة الثِّقَاِت، فَأَْخبََر  ََلُم َعلَْيِه الصَّ  -السَّ

ْخَوةُ، فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ هَُؤََلِء ُمْبُدوَن َمَع  ا بِأَْن يَْبَدأَ بَِمْن يَُعوُل، َوهُْم: اِْلَبََواِن، َواْْلِ آِمرا

ْوَجِة.  اْلَولَِد َوالزَّ

ٍة " أُمٌّ " َوُكلَّ َجدٍّ " أٌَب " َوُكلَّ اْبِن ابْ  نٍَة َواْبٍن " اْبٌن " َواْبنَِة اْبٍن َوقَْد بَيَّنَّا قَْبُل أَنَّ ُكلَّ َجدَّ

ا َما قُْلنَا. -َواْبنٍَة " اْبنَةٌ " ُكلُّهُْم اْبٌن َواْبنَةٌ   فََصحَّ نَص ا

َوأَنَّ بَْعَد هَُؤََلِء: اِْلَْدنَى اِْلَْدنَى، َوفِي هَُؤََلِء يَْدُخُل ُكلُّ ِذي َرِحٍم َمْحَرَمٍة، ِمْن: َعمٍّ 

ٍة، َوَخاٍل َوخَ   الٍَة، َواْبِن أُْخٍت َوبِْنِت أُْخٍت، َواْبِن أٍَخ َواْبنَِة أٍَخ: يَقِيناا.َوَعمَّ

: }َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوتُهُنَّ بِاْلَمْعُروِف َل  ِ َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ َوَجْدنَا قَْوُل َّللاَّ

ِدهَا َوَل َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل تَُكلَُّف نَْفٌس إَِل ُوْسَعهَا َل تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَ 

 [ .8٢٢َذلَِك{ ]البقرة: 

ِحِم اْلَمْحَرَمِة، َوَخَرَج َمْن لَْيَس َذا َرِحٍم  فََصحَّ بِهََذا أَنَّ النَّفَقَةَ َعلَى اْلَواِرِث َمَع َذِوي الرَّ

 َمْحَرَمٍة، َوََل َواِرثاا ِمْن هََذا اْلُحْكِم..

اِد ْبِن َسلََمةَ قَاَل:  - اِس فِي »عن َحمَّ ِد ْبِن ثَابِِت ْبِن قَْيِس ْبِن الشَّمَّ أَْخبََرنِي يَْحيَى ْبُن ُمَحمَّ

اِس أَنَّهَا َكانَْت َجِميلَةَ بِْنَت أُبَيٍّ اْبِن َسلُوَل، َوأَنَّ  ِه ثَابِِت ْبِن قَْيٍس الشَّمَّ هَا اْلُمْختَلَِعِة ِمْن َجدِّ

ا فََجَعلَْتهُ فِي لِيٍف َوأَْرَسلَْت بِِه إلَى ثَابِِت ْبِن قَْيٍس أَْن ُخْذ َعنِّي َصبِيََّك؟ فَأَتَى َولََدْت  ُغََلما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِِه إلَى النَّبِيِّ  ا -َصلَّى َّللاَّ دا اهُ ُمَحمَّ « فََحنََّكهُ، َواْستَْرَضَع لَهُ، َوَسمَّ

 .)صحيح(

هَا  َعْن َزْينََب بِْنتِ  - ِ، هَْل لِي »أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن أُمِّ أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

هََكَذا َوهََكَذا، إنََّما هُْم  -َولَْسُت بِتَاِرَكتِِهْم  -ِمْن أَْجٍر فِي بَنِي أَبِي َسلَِمةَ إْن أَْنفَْقُت َعلَْيِهْم 

؟ قَاَل: نََعْم، لَ   .)صحيح(« ِك أَْجُر َما أَْنفَْقِت َعلَْيِهمْ بَنِيَّ

 أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َوقََف بَنِي َعمِّ َمْنفُوٍس َكََللَةا بِالنَّفَقَِة َعلَْيِه.)صحيح( -

ِه َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َحبََس ُعْصبَةَ َصبِيٍّ أَْن يُْنفِقُوا َعلَيْ  -

َجاُل ُدوَن النَِّساِء.)صحيح(  الرِّ

؟ فََعلَى اْلَعمِّ بِقَْدِر ِميَراثِِه َوَعلَى اِْلُمِّ بِقَْدِر  - َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: إَذا َكاَن َعمٌّ َوأُمٌّ

 ِميَراثِهَا.

بِيِّ ِمنْ  - ِ ْبَن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد َجَعَل نَفَقَةَ الصَّ ا إنَّهُ لَْو  أَنَّ َعْبَد َّللاَّ َمالِِه، َوقَاَل لَِواِرثِِه: أَمَّ

أَََل تََرى أَنَّهُ تََعالَى يَقُوُل: }َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك{  -لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل أََخْذنَاك بِنَفَقٍَة 

 )صحيح(
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تِِه َوَما ََل يُْفَسُخ بِِه[   ]َما يُْفَسُخ بِِه النَِّكاُح بَْعَد ِصحَّ

تِِه بُِجَذاٍم َحاِدٍث َوََل بِبََرٍص َوََل بُِجنُوٍن[م]َمسْ   1111أَلَةٌ ََل يُْفَسُخ النَِّكاُح بَْعَد ِصحَّ

تِِه بُِجَذاٍم َحاِدٍث، َوََل بِبََرٍص َكَذلَِك، َوََل بُِجنُوٍن  قال ابن حزم: ََل يُْفَسُخ النَِّكاُح بَْعَد ِصحَّ

ئاا ِمْن هَِذِه اْلُعيُوِب، َوََل بِأَْن تَِجَدهُ ِهَي َكَذلَِك، َوََل بِِعنَانٍَة، َوََل َكَذلَِك، َوََل بِأَْن يَِجَد بِهَا َشيْ 

بَِداِء فَْرٍج، َوََل بَِشْيٍء ِمْن اْلُعيُوِب ، َوََل بَِعَدِم نَفَقٍَة، َوََل بَِعَدِم ِكْسَوٍة، َوََل بَِعَدِم َصَداٍق، 

ٍة َوََل بِاْنقَِضاِء اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُ  ٍة، َوََل بَِزَواِج ُحرَّ يََلِء، َوََل بَِزَواِج أََمٍة َعلَى ُحرَّ ِر فِي اْْلِ

 َعلَى أََمٍة.

هَا، أَْو َجدَّتِهَا، أَْو بِْنتِهَا، أَْو بِ  ْنِت َوََل بِِزناى يَْحُدُث ِمْن أََحِدِهَما، َوََل بِِزنَاهُ بَِحِريَمتِهَا، َكأُمِّ

تِهَا، َوََل بِِزنَاهَا بِاْبنِِه.اْبنِهَا، أَْو بِْنِت اْبنَتِهَ   ا، أَْو أُْختِهَا، أَْو َخالَتِهَا، أَْو َعمَّ

 اْختَاَرْت نَْفَسهَا أَْولََم تَْختَْر. -َوََل بِتَْفِريِق اْلَحَكَمْيِن، َوبِتَْخيِيِرِه إيَّاهَا 

َكاْلَميِّتَِة، َواْلِخْنِزيِر، َوالدَِّم، َوََل بِِهبَتِِه َوََل بِأَْن يَقُوَل لَهَا: أَْنِت َحَراٌم، أَْو قَاَل: أَْنِت َعلَيَّ 

 َوََل بُِخُروِجهَا ِمْن أَْرِض اْلَحْرِب َغْيَر ُمْسلَِمٍة. -قَبِلُوهَا أَْو لَْم يَْقبَلُوهَا  -إيَّاهَا ِِلَْهلِهَا 

وْ  ْوِج، َوََل بِبَْيِع اْلَعْبِد ِذي الزَّ  َجِة.َوََل بِبَْيِع اِْلََمِة َذاِت الزَّ

ْوِجيَِّة َكَما  ْوِج، ِِلَنَّهُ ََل يَْدِري أَْيَن هَُو؟ َوهَُما فِي ُكلِّ َذلَِك بَاقِيَاِن َعلَى الزَّ َوََل بِفَْقِد الزَّ

 َكاَن.

َجْت بَِها ُجنُوٌن أَْو ُجَذاٌم أَْو بََرٌص[م  1111]َمْسأَلَةٌ اْمَرأَةٌ تََزوَّ

َما نَْدِري فِي  -مثل البيع يرد بالعيب : قال ابن حزم في رده على من قال أن النكاح

: ِِلَنَّ اْلبَْيَع نَْقُل ِمْلٍك، َولَْيَس فِي -أَيِّ َوْجٍه يُْشبِهُ النَِّكاُح اْلبُيُوَع بَْل هَُو ِخََلفُهُ ُجْملَةا 

.  النَِّكاِح ِمْلٌك أَْصَلا

 ُجوُز اْلبَْيُع بَِغْيِر ِذْكِر ثََمٍن.َوالنَِّكاُح َجائٌِز بَِغْيِر ِذْكِر َصَداٍق فِي َعْقِدِه، َوََل يَ 

اةا، َوََل يَُجوُز فِي النَِّكاِح.  َواْلِخيَاُر َجائٌِز ِعْنَدهُْم فِي اْلبَْيِع ُمدَّةا ُمَسمَّ

.  َواْلبَْيُع بِتَْرِك ُرْؤيَِة اْلَمبِيِع، َوتَْرِك َوْصفِِه بَاِطٌل ََل يَُجوُز أَْصَلا

 اْلَمْنُكوَحِة َوتَْرُك َوْصفِهَا َجائٌِز. َوالنَِّكاُح بِتَْرِك ُرْؤيَةِ 

َوالنَِّكاُح ِعْنَد اْلَمالِِكيِّيَن َجائٌِز َعلَى بَْيٍت َوَخاِدٍم َوُوَصفَاَء َغْيِر َمْوُصوفِيَن َوََل يَُجوُز َذلَِك 

 فَبَطََل تَْشبِيهُ النَِّكاِح بِاْلبَْيِع ُجْملَةا. -فِي اْلبُيُوِع 

يَُجوُز تَْوفِيَةُ ُحقُوِق النَِّكاِح َمَع اْلُجنُوِن، َوََل تَِطيُب النَّْفُس َعلَى ُمَجاَمَعِة قَاَل بَْعُضهُْم: ََل 

َجهَا لِْلِجَماِع؟ فَقُْلنَا: َوََل  بَْرَصاَء، أَْو َمْجُذوَمٍة، َوََل يَْقِدُر َعلَى ِجَماِع قَْرنَاَء، إنََّما تََزوَّ

، َوَمَع تَُجوُز تَْوفِيَةُ ُحقُوِق النَِّكاِح مَ  مِّ َع اْلفِْسِق َوالنََّشِز َوُسوِء اْلُخلُِق، َوَمَع اْلبُْكِم َوالصُّ

وا ِمْنهَا؟  َضْعِف اْلَعْقِل، فََردُّ

فَهَُو  -أَيَّ َعْيٍب َكاَن  -وقال أيضا : فَإِْن اْشتََرطَا السَََّلَمةَ فِي َعْقِد النَِّكاِح فََوَجَد َعْيباا 

 -ََل ِخيَاَر لَهُ فِي إَجاَزتِِه، َوََل َصَداَق فِيِه، َوََل ِميَراَث، َوََل نَفَقَةَ  نَِكاٌح َمْفُسوٌخ َمْرُدودٌ 

َج، َوِِلَنَّ اْلُمَسالَِمةَ َغْيُر  -َدَخَل أَْو لَْم يَْدُخْل  ِِلَنَّ الَّتِي أُْدِخلَْت َعلَْيِه َغْيَر الَّتِي تََزوَّ

، فَإَِذا لَْم يَتَزَ  ْجهَا فَََل َزْوِجيَّةَ بَْينَهَُما.اْلَمِعيبَِة بََِل َشكٍّ  وَّ
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  -أقوال الصحابة والفقهاء: -

للزوج الرجوع بالصداق على من غره بالزواج من مجذومة أو برصاء .) عمر  -

، َوأَبُو ُعبَْيٍد(ِ.  واِْلَْوَزاِعيُّ

ُخوِل فَِهَي اْمَرأَتُ  - ا بَْعَد الدُّ ُخوِل، َوأَمَّ هُ، إْن َشاَء طَلََّق، َوإِْن َشاَء يَْفَسُخ إْن َشاَء قَْبَل الدُّ

، َواْبِن َعبَّاٍس،  ْعبِيِّ َكَما أَْوَرْدنَا، َوِرَوايَةٌ َعْن ُعَمَر َوَعلِيٍّ ، َوالشَّ أَْمَسَك.) ُرِوَي َعْن َعلِيٍّ

، َوَربِيَعةَ( ْهِريُّ  َواْبِن اْلُمَسيِِّب، َوالزُّ

 ريح(يُْخلَى لَهَا َشْيٌء ِمْن َصَداقِهَا.) عطاء و ش -

  ََل يَُجوُز نَِكاُح َمْن بِهَا َشْيٌء ِمْن َذلَِك.)جابر بن يزيد وروى عنه غيره ، والزهري( -

 ََل يَُجوُز نَِكاُحهَا، فَإِْن َدَخَل بِهَا َوَوِطئَهَا َجاَز.)جابر بن يزيد( -

َئ َوَصحَّ  - النَِّكاُح وإن علم فصداقها اْلَولِيَّ إْن أَْنَكَر أَْن يَُكوَن َعَرَف َذلَِك أُْحلَِف َوبُرِّ

ْحَمِن(  عليه .)الحسن والزهري وعمر بن عبد العزيْز وَربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ

 يَُردُّ النَِّكاُح ِمْن ُكلِّ َداٍء ُعَضاٍل)الزهري وأبوثور( -

 ب ومالك(اْلَمْرأَةَ يَُردُّ بَِذلَِك نَِكاُحهَا إَذا َوَجَدْت فِي َزْوِجهَا.)سعيد بن المسي -

ا  - ُخوِل فَََل َشْيَء لَهَا، َوأَمَّ ا قَْبَل الدُّ تَُردُّ ِمْن اْلُجنُوِن، َواْلُجَذاِم، َواْلبََرِص، َواْلقََرِن، فَأَمَّ

ُخوِل فَلَهَا َمْهُر ِمْثلِهَا.)الشافعي(  بَْعَد الدُّ

ََل قَْبَل  -ْلُعيُوِب، َوََل ِمْن َغْيِرهَا ََل َردَّ لَهُ فِيهَا، َوََل َردَّ لَهَا فِيِه بَِشْيٍء ِمْن هَِذِه ا -

ُخوِل َوََل بَْعَدهُ.)روى عن على وعمر بن عبد ابعزيز والنخعي وأبي قَلبة وعطاء  الدُّ

 ، نَاِد، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي يُوُسَف َواْبِن أَبِي لَْيلَى، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ َوهَُو قَْوُل أَبِي الزِّ

 َماَن، َوأَهل الظاهر(َوأَبِي ُسلَيْ 

 -األحاديث واآلثار:

َوفِرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم فَِراَرَك ِمْن »قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم:  -

 صحيح(«)اِْلََسدِ 

قال المؤلف: لَْيَس َعلَى اِْلَْمِر بِاْلفَِراِر، ثُمَّ لَْو َكاَن َكَذلَِك فَاْفَسُخوا النَِّكاَح بُِحُدوثِِه 

 َوهُْم ََل يَْعقِلُوَن هََذا. -ا بَْعَد ِسنِيَن بَْعَدهُمَ 

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ قَاَل  - َج َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََزوَّ اْمَرأَةا  -َصلَّى َّللاَّ

ا َدَخلَْت َعلَْيِه َوَوَضَعْت ثِيَابَهَا َرأَى بَِكْشِحهَا ا فَقَاَل: اْلبَِسي ثِيَابَك  ِمْن بَنِي ِغفَاٍر فَلَمَّ بَيَاضا

 « .َواْلَحقِي بِأَْهلِكِ 

ثَنَا َرُجٌل َعْن َجِميِل ْبِن َزْيٍد   -َعْن َزْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ أَنَّهُ »قَاَل أَبُو ُمَعاِويَةَ: فََحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َداقِ  -َصلَّى َّللاَّ ِمْن ِرَوايَِة َجِميِل ْبِن َزْيٍد َوهَُو .)ضعيف() « أََمَر لَهَا بِالصَّ

َوهَُو َمْجهُوٌل ََل يُْعلَُم لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َولٌَد  -ُمْطَرٌح َمْتُروٌك ُجْملَةا َعْن َزْيِد ْبِن َكْعٍب 

 اْسُمهُ َزْيٌد(

َجْت بِهَا ُجنُوٌن أَْو عن َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب يَقُوُل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَيَُّما اْمرَ - أٍَة تََزوَّ

ُجَذاٌم أَْو بََرٌص فََدَخَل بِهَا فَاطَّلََع َعلَى َذلَِك، فَلَهَا َمْهُرهَا بَِمِسيِسِه إيَّاهَا، َوَعلَى اْلَولِيِّ 

هُ. َداُق بَِما َدلََّس َكَما َغرَّ  الصَّ
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َجهَا بَْرصَ  - َداُق  َعْميَاءَ  اَء أَوْ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: إَذا تََزوَّ فََدَخَل بِهَا، فَلَهَا الصَّ

هُ.  َويَْرِجع َعلَى َمْن َغرَّ

ِ ْبِن ُعَمَر: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  - َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: َوَجَدْت فِي ِكتَاِب َعْبِد َّللاَّ

لَْيِه َولِيُّهُ.)يضعف المؤلف رواية عمرو بن قَاَل: إَذا َعبَِث اْلَمْعتُوهُ بِاْمَرأَتِِه طَلََّق عَ 

 شعيب عن صحيفة جده عبد َّللا ِلنها أخذت وجادة(

: أَيَُّما اْمَرأٍَة نُِكَحْت َوبِهَا بََرٌص، أََوُجنُوٌن، أَْو ُجَذاٌم، أَْو قََرٌن، فََزْوُجهَا  - َعْن َعلِيٍّ

، َوإِْن َشاَء طَلََّق، َوإِْن َمسَّهَا فَلَهَا اْلَمْهُر بَِما إْن َشاَء أَْمَسكَ  -َما لَْم يََمسَّهَا  -بِاْلِخيَاِر 

 اْستََحلَّ ِمْن فَْرِجهَا.

: -أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي اْلَمْجنُونَِة، َواْلَمْجُذوَمِة، َواْلبَْرَصاِء، َوَذاِت اْلقََرِن  -

َق بَْينَهَُما. إْن َدَخَل بِهَا فَِهَي اْمَرأَتُهُ َوإِْن َعلِمَ   بِهَا قَْبَل أَْن يَْدُخَل فُرِّ

َج اْمَرأَةا َمْجنُونَةا أَْو َجْذَماَء أَْو بَْرَصاَء أَْو  - قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب " أَيَُّما َرُجٍل تََزوَّ

 بِهَا قََرٌن فَِهَي اْمَرأَتُهُ، إْن َشاَء طَلََّق َوإِْن َشاَء أَْمَسَك ".

، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْبِن ِشهَاٍب  َعْن اْبنِ  - َوْهٍب، َعْن ُعَمَر، َوَعلِيٍّ

َوَربِيَعِة، قَالُوا ُكلُّهُْم: ََل تَُردُّ النَِّساُء إَلَّ ِمْن اْلُعيُوِب اِْلَْربََعِة، اْلُجنُوُن، َواْلُجَذاُم، 

 َواْلبََرُص، َوالدَّاُء فِي اْلفَْرِج.

َوايَةُ َعْن ُعَمَر، قا ا الرِّ َحابَِة َوأَمَّ ل المؤلف: ََل يَِصحُّ فِي َذلَِك َشْيٌء َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ

 َوَعلِيٍّ فَُمْنقَِطَعةٌ، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن طَِريٍق ََل َخْيَر فِيهِ 

 1118اْبنِِه بَِها[م]َمْسأَلَةٌ َمْن فُِسَخ النَِّكاُح بِِزنَاهُ بَِحِريَمتَِها أَْو بِِزنَا 

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

من زنى بأم امرأتح حرمت عليه امرأته.) روى عن ابن عباس وعمران بن  -

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن،   الحصين وهو قول َعطَاٍء، َواْلَحَسِن، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

 ، .َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ْعبِيِّ  َوالشَّ

هَا  - إَذا قَبَّلَهَا أَْو ََلَمَسهَا، أَْو نَظََر إلَى فَْرِجهَا ِمْن َشْهَوٍة: َحُرَمْت َعلَْيِه أُمُّ

 َواْبنَتُهَا.)مجاهد وأبو حنيفة(

 إَذا َزنَى بِأُْخِت اْمَرأَتِِه: َحُرَمْت َعلَْيِه اْمَرأَتُهُ.)جابر بن زيد( -

ا  - بَْيِر، َوأَبِي  -طَاُوٍس َعْن  -َوَصحَّ أَْيضا َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ِ ْبِن ُمَغفٍَّل  ْحَمِن، َوَعْبِد َّللاَّ ،  -َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ ، َواِْلَْوَزاِعيِّ َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َوأََحُد قَْولَْي َمالٍِك.

لَْيِه بزناه بمحارمها.)الحسن َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُعْرَوةَ ْبِن ََل تَْحُرُم عَ  -

، َويَْحيَى ْبِن يَْعُمَر، َوهَُو قَْوُل  ْهِريِّ بَْيِر،َوُمَجاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر.َوَصحَّ َعْن الزُّ الزُّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما   َوأََحُد قَْولَْي َمالٍِك( -الشَّافِِعيِّ
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 -األحاديث واآلثار:

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َرُجَلا قَاَل لَهُ: إنَّهُ أََصاَب أُمَّ اْمَرأَتِِه؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: َوَحُرَمْت  -

َجاِل.)سكت عنه(َعلَْيك اْمَرأَتُك " َوَذلَِك بَْعَد أَْن َولََدْت اْمَرأَتُهُ َسْبَعةَ أَْوََلٍد بَلَ   َغ َمْبلََغ الرِّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ قَاَل فِيَمْن َزنَى بِأُمِّ اْمَرأَتِِه بَْعَد أَْن َدَخَل بِاْمَرأَتِِه: تََخطَّأَ ُحْرَمتَْينِ  -

 َولَْم تَْحُرْم َعلَْيِه اْمَرأَتُهُ.)صحيح(

اةا بَِعْينِهَا  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب " أَنَّهُ أَتَاهُ  - َج اْبنَةَ َرُجٍل ُمَسمَّ َرُجٌل فَأَْخبََرهُ أَنَّهُ تََزوَّ

َجْت،  َوأَْن فَأَْدَخَل َعلَْيِه أُْختَهَا؟ فَأََمَرهُ بَِردِّ الَّتِي أُْدِخلَْت َعلَْيِه، َوأَْن يُْدِخَل َعلَْيِه الَّتِي تََزوَّ

.ََل يَْقَربَهَا َحتَّى تَتِمَّ ِعدَّةُ الَّتِي  َلا  أُْدِخلَْت َعلَْيِه أَوَّ

َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن أَنَّهُ قَاَل: َمْن فََجَر بِأُمِّ اْمَرأَتِِه فَقَْد َحُرَمْت َعلَْيِه  -

 اْمَرأَتُهُ.)سكت عنه(

 1111]َمْسأَلَةٌ َخيََّر اْمَرأَتَهُ فَاْختَاَرْت نَْفَسَها أَْو اْختَاَرْت الطَََّلَق[م 

حزم: َوَمْن َخيََّر اْمَرأَتَهُ فَاْختَاَرْت نَْفَسهَا، أَْو اْختَاَرْت الطَََّلَق، أَْو اْختَاَرْت قال ابن 

َزْوَجهَا، أَْو لَْم تَْختَْر َشْيئاا، فَُكلُّ َذلَِك ََل َشْيَء، َوُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َوََل تَْطلُُق بَِذلَِك، َوََل 

ُم َعلَْيِه، َوََل لَِشْيٍء  َرْت ِهَي اْختِيَاَر نَْفِسهَا، تَُحرَّ َر التَّْخيِيَر َوَكرَّ ِمْن َذلَِك ُحْكٌم، َولَْو َكرَّ

ٍة.  أَْو اْختِيَاَر الطَََّلِق أَْلَف َمرَّ

 َوَكَذلَِك إْن َملََّكهَا أَْمَر نَْفِسهَا، أَْو َجَعَل أَْمَرهَا بِيَِدهَا َوََل فَْرَق.

ْنيَا وقال أيضا: اْْليَةُ نَْفُسهَا  هَا: }إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ تُْبِطُل َدْعَواُكْم ِِلَنَّ نَصَّ

ا َجِميَل{ ]اِلحزاب:  ْحُكنَّ َسَراحا  [ .82َوِزينَتَهَا فَتََعالَْيَن أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّ

ُ تََعالَى أَنَّهُ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَإِنََّما نَصَّ َّللاَّ ْنيَا، َولَْم يُِرْدَن اْْلِخَرةَ:  -َعلَْيِه الصَّ إْن أََرْدَن الدُّ

نْ  ا لِلطَََّلِق، ََل أَنَّهُنَّ طََوالُِق بِنَْفِس اْختِيَاِرِهنَّ الدُّ  -يَا طَلَّقَهُنَّ ِحينَئٍِذ ِمْن قِبَِل نَْفِسِه ُمْختَارا

ِ َعزَّ َوَجلَّ  َف َكََلَم َّللاَّ ا  َوَمْن ادََّعى َغْيَر هََذا فَقَْد َحرَّ َوأَْقَحَم فِي ُحْكِم اْْليَِة َكِذباا َمْحضا

 لَْيَس فِيهَا ِمْنهُ نَصٌّ َوََل َدلِيٌل.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 قول المؤلف هو قول طاوس وأبي سليمان وأهل الظاهر .■

 -أوَل : من قال َلمرأته أمرك بيدك أو خيرها :■

طَلَّقَْت نَْفَسهَا ثَََلثاا، أَْو َطلَّقَْتهُ ثَََلثاا: أَنَّهَا َطْلقَةٌ َواِحَدةٌ َمْن َجَعَل أَْمَر اْمَرأَتِِه بِيَِدهَا فَ ☆

َرْجِعيَّةٌ.) ََصحَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َواْبِن َمْسُعوٍد وَزْيِد ْبِن ثَابٍِت، َوَعْن ُمَجاِهٍد، 

 َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز(
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َذلَِك َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن وابن عمر وعبد َّللا بن الزبير  اْلقََضاَء َما قََضْت.) َصحَّ  ☆

ا َعْنهَُما  ، َواْبِن ُعَمَر ُمْنقَِطعا ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن أَبِي  -، َوُرِوَي َعْن َعلِيٍّ َوَصحَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ِب(َربِيَعةَ، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّ 

ْتهُ إلَى َزْوِجهَا فَِهَي اْمَرأَتُهُ َكَما َكانَْت.) َصحَّ َعْن أُمِّ   ☆ إْن ُجِعَل أَْمُرهَا بِيَِدهَا فََردَّ

ْي اْلُمْؤِمنِيَن، َوقَِريبَةَ  ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر  -أُْخِت أُمِّ َسلََمةَ  -َسلََمةَ، َوَعائَِشةَ: أُمَّ َوَعْبِد الرَّ

يِق( دِّ  الصِّ

إْن اْختَاَرْت اْلفَِراَق أَْو نَْفَسهَا: فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ، َوإِْن َردَّْتهُ إلَى َزْوِجهَا فَاْختَاَرْتهُ،  ☆

َحابَِة، َوَعْن  ، َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت، َوِرَجاٍل ِمْن الصَّ فَِهَي طَْلقَةٌ َرْجِعيَّةٌ.) َصحَّ َعْن َعلِيٍّ

)  اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

اْلقََضاَء َما قََضْت، َولَهُ أَْن يُنَاِكَرهَا، فَيَْحلَِف َويُْقَضى لَهُ بَِما َحلََف أَنَّهُ نََواهُ،  أَنَّ  ☆

َوَصحَّ َعْن اْبِن  -َولَْم يَِصحَّ  -َوتَُكوُن طَْلقَةا َرْجِعيَّةا.) ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب 

ٍد، َوَمْرَواَن(ُعَمَر، َوَصحَّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمحَ   مَّ

َر  ☆ إْن اْختَاَرْت نَْفَسهَا فََواِحَدةٌ بَائِنَةٌ، َوإِْن اْختَاَرْت َزْوَجهَا فََواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ، فَإِْن َكرَّ

ُجهَا فَعَ  اٍت ُكلُّ َذلَِك تَْختَاُرهُ: طَلُقَْت ثَََلثاا، فَإِْن َوِطئَهَا قَْبَل َزْوٍج يَتََزوَّ لَْيِه َذلَِك ثَََلَث َمرَّ

ْجُم.)روى عن على وصح عن قتادة(  الرَّ

قَْبَل أَْن تَْقِضَي فَََل قََضاَء لَهَا.) َصحَّ َعْن اْبِن   -أي الزوجة -إْن قَاَمْت ِمْن َمْجلِِسهَا ☆

، َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوَمْكُحولٍ  ْعبِيِّ ، َوالشَّ ِ، َوالنََّخِعيِّ  ، َوَعطَاٍء(َمْسُعوٍد، َوَجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 التمليك في حد ذاته طَلق .)ابن عمر( ☆

َحابَِة  -َوقَْوٌل َخاِمٌس ☆ َوهَُو ثَََلٌث بُِكلِّ َحاٍل.) َصحَّ َعْن اْلَحَسِن، َوَعْن ِرَجاٍل ِمْن الصَّ

ُ َعْنهُْم  -  َوفِيِه أَثٌَر ُمْسنٌَد( -َرِضَي َّللاَّ

 طَلَّقَهَا فَلَْيَس بَِشْيٍء. )ُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد(َمْن َجَعَل أَْمَر اْمَرأَتِِه بِيَِد آَخَر فَ ■ 

َمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْمُرك بِيَِدك؟ فَقَالَت: قَْد َحُرْمت َعلَْيك، قَْد َحُرْمت َعلَْيك: فَِهَي ■ 

ٍد   َولَْيَس يَِصحُّ َعْنهُ( -َواِحَدةٌ.) َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

َوالتَّْملِيُك، َوالتَّْخيِيُر َسَواٌء، فَإَِذا َملََّكهَا أَْمَرهَا، أَْو قَاَل: اْختَاِري، أَْو أَْمُرك بِيَِدك، ■ 

قَاَل: أَْمُرك بِيَِدك، ثُمَّ قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا؛ فَإِْن َكاَن فِي َغَضٍب فِيِه ِذْكُر طَََلٍق، أَْو لَْيَس 

ا تَْقِضي بِِه ِهَي، فَإِْن فِيِه ِذْكُر طَََلٍق: لَْم يَُصدَّْق، َوإِ  ا لَْم يَْلَزْمهُ َشْيٌء ِممَّ ْن َكاَن فِي ِرضا

فَلَْو َكاَن فِي َغَضٍب فَطَلَّقَْت  -َكاَن فِي َغَضٍب فََردَّْت إلَْيِه أَْمَرهَا فَََل َشْيَء َوِهَي اْمَرأَتُهُ 

نِيَّتِِه؟ فَإِْن قَاَل: نََوْيت الثَََّلَث، فَِهَي طَالٌِق  نَْفَسهَا لَْم يُْلتَفَْت لَِما قَالَْت، لَِكْن هَُو يُْسأَُل َعنْ 
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أَْو  -َسَواءا نََوى َذلَِك أَْو أَقَلَّ  -ثَََلثاا، إَلَّ فِي اْختَاِري، فَإِنَّهَا ََل تَُكوُن إَلَّ َواِحَدةا بَائِنَةا 

نَتَْيِن، أَْو قَاَل: نََوْيت الطَََّلَق بََِل َعَدٍد، َوإِْن قَاَل: نََوْيت اثْ  -نََوى طَََلقاا َرْجِعي اا أَْو لَْم يَْنِوِه 

أَْو قَاَل: نََوْيت َواِحَدةا بَائِنَةا، أَْو قَاَل: نََوْيت َواِحَدةا َرْجِعيَّةا، أَْو قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا أَْصَلا 

 ائِنَةٌ َوََل بُدَّ.)أبو حنيفة(فَُكلُّ هََذا َسَواٌء، َوََل يَْلَزُمهُ فِي ُكلِّ َذلَِك إَلَّ َواِحَدةٌ بَ 

َمْن قَاَل: َِلْمَرأَتِِه أَْمُرِك بِيَِدِك فَقَالَْت: قَْد قَبِْلت؛ فَقَْد طَلُقَْت، إَلَّ أَْن تَقُوَل ِهَي: لَْم أُِرْد ■ 

ثاا، فَِهَي طَالٌِق ثَََلثاا، قَاَل: فَلَْو َجَعَل أَْمَر اْمَرأَتِِه بِيَِد اْمَرأٍَة لَهُ أُْخَرى فََطلَّقَْتهَا ثَََل  -طَََلقاا 

لُهُ َمَع َولَهُ أَْن يُنَاِكَرهَا فَيَقُوَل: لَْم أُِرْد إَلَّ َواِحَدةا، أَْو يَقُوَل: لَْم أُِرْد إَلَّ اْثنَتَْيِن، فَاْلقَْوُل قَوْ 

 يَِمينِِه، َوتَُكوُن َواِحَدةا بَائِنَةا.

ُ، قَاَل: فَلَْو قَاَل َِلْمَرأَتِِه: قَْد َولَّيْ  ُ؟ فَقَالَْت ِهَي: قَْد فَاَرْقتُك إْن َشاَء َّللاَّ تُِك أَْمَرِك إْن َشاَء َّللاَّ

فَلَْو قَاَل لَهَا: َما ُكْنت إَلَّ ََلِعباا، أَْو قَالَْت ِهَي: َما ُكْنت إَلَّ ََلِعبَةا َما أََرْدنَا  -فَهَُو طَََلٌق 

ُجِل َمَع يَِمي  نِِه.طَََلقاا، فَاْلقَْوُل قَْوُل الرَّ

قَاَل: فَلَْو قَاَل لَهَا: أَْمُرك بِيَِدك فَأََخَذْت ُشقَّةا َوَمَضْت إلَى أَْهلِهَا َوَخَرَج هَُو إلَى َسفٍَر َولَْم 

 يَُكْن َغْيَر هََذا، قَالُوا: قَْد َطلُقَْت.

َل هَُو: لَْم أَْنِو إَلَّ ثَََلثاا، لَْم فَلَْو قَاَل: أَْمُرك بِيَِدك، أَْو َملََّكهَا؟ فَطَلَّقَْت نَْفَسهَا َواِحَدةا، فَقَا

 يَْلَزْمهُ إَلَّ َواِحَدةٌ.)مالك(

َوَكَذلَِك إْن َردَّْت اِْلَْمَر إلَْيِه؟ فَإِْن  -هَُو َما نََوى، فَإِْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا فَهَُو َكَما قَاَل ■ 

ْيٍء قَالَْت لَْم يَْلَزْمهُ إَلَّ طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ طَلَّقَْت نَْفَسهَا، أَْو اْختَاَرْت نَْفَسهَا فَأَيَّ شَ 

 فَقَْط.)سفيان الثوري والشافعي(

  -اِلحاديث واْلثار:

ِ »أَنَّ َعائَِشةَ قَالَْت، فََذَكْرت نُُزوَل آيَِة التَّْخيِيِر، ■  ُ َعلَْيِه  -َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر اْْلِخَرةَ، قَالَْت: ثُمَّ فََعَل « َعلَْيهَاتَََلهَا  -َوَسلََّم  ؟ فَقَالَْت: إنِّي أُِريُد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْزَواُج النَّبِيِّ   ِمْثَل َما فََعلَْت.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

ِ  َخيََّرنَا َرُسولُ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« فَاْختَْرنَاهُ، فَلَْم يُِعدَّهُ طَََلقاا

ا قَاَل فِي أَْمِرك بِيَِدك  - : هَْل َعلِْمت أََحدا ْختِيَانِيِّ اُد ْبُن َزْيٍد قَاَل: قُْلت ِِلَيُّوَب السِّ عن َحمَّ

ثَنِي قَتَاَدةُ َعْن َكثِيٍر أَنَّهَا ثَََلٌث َغْيَر اْلَحَسِن؟ قَاَل:  ا إَلَّ َما َحدَّ َمْولَى اْبِن  -ََل، اللَّهُمَّ ُغْفرا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  -َسُمَرةَ  قَاَل: » -َصلَّى َّللاَّ

ا « ثَََلثٌ  فََسأَْلتُهُ، فَلَْم يَْعِرْفهُ، فََرَجْعت إلَى  -ْبِن َسُمَرةَ َمْولَى ا -، قَاَل أَيُّوُب: فَلَقِيُت َكثِيرا

 َمْولَى اْبِن َسُمَرةَ َمْجهُوٌل ( -قَتَاَدةَ فَأَْخبَْرتُهُ، فَقَاَل: نَِسَي.)ضعيف() َكثِيٌر 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َواِحَدةا ِمْن نَِساِء النَّبِيِّ »َعْن َربِيَعةَ: ■  اْختَاَرْت نَْفَسهَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ «)فََكانَْت أَْلبَتَّةَ  هَالَِكاِن ثم هو  -ضعيف() ََعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن ُعَمَر، َويَْحيَى ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 مرسل(

: أَنَّ النَّبِيَّ ■  ْهِريِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن الزُّ ةٌ ِمْنهُنَّ إْذ َخيََّر نَِساَءهُ؟ تََخيََّرْت اْمَرأَ  -َصلَّى َّللاَّ

 نَْفَسهَا فََذهَبَْت.)ضعيف مرسل()فيه عبد الجبار بن عمر هالك(

.)ضعيف() اْبِن ■  اِك اْلَعاِمِريِّ حَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب بِنَْحِو َذلَِك، قَاَل: َوِهَي بِْنُت الضَّ

َج  -لَِهيَعةَ ََل َشْيَء  ا، َوَما تََزوَّ قَطُّ بِْنَت  -ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَْيِه الصَّ  -َوُمْرَسٌل أَْيضا

اِك اْلَعاِمِريِّ ( حَّ  الضَّ

أَنَّ َرُجَلا قَاَل َِلْمَرأٍَة لَهُ: إْن أَْدَخْلت هََذا اْلَعْدَل اْلبَْيَت فَأَْمُر َصاِحبَتِك بِيَِدك، فَأَْدَخلَْتهُ،  -

ِ ْبِن ثُمَّ قَالَْت: ِهَي طَالٌِق، فَُرفَِع َذلَِك إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ  وا بَِعْبِد َّللاَّ اِب فَأَبَانَهَا ِمْنهُ، فََمرُّ

َ تََعالَى َجَعَل  َمْسُعوٍد فَأَْخبَُروهُ؟ فََذهََب بِِهْم إلَى ُعَمَر فَقَاَل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنَّ َّللاَّ

اَماتٍ  اِميَن َعلَى النَِّساِء، َولَْم يَْجَعْل النَِّساَء قَوَّ َجاَل قَوَّ َجاِل؟ فَقَاَل ُعَمُر: فََما  الرِّ َعلَى الرِّ

 تََرى؟ قَاَل: أََراهَا اْمَرأَتَهُ، قَاَل ُعَمُر: َوأَنَا أََرى َذلَِك، فََجَعلَهَا َواِحَدةا ".)صحيح(

ِن َعْن َعْبِد اْلَكِريِم أَبِي أَُميَّةَ أَنَّ َرُجَلا َجَعَل أَْمَر اْمَرأَتِِه بِيَِدهَا فِي َزَماِن ُعَمَر بْ  -

ِ َما َجَعْلت أَْمَرهَا إَلَّ َواِحَدةا؟ فَتََرافََعا إلَى  اْلَخطَّاِب فَطَلَّقَْت نَْفَسهَا ثَََلثاا، فَقَاَل هَُو: َوَّللَاَّ

ِ الَِّذي ََل إلَهَ إَلَّ هَُو َما َجَعْلت أَْمَرهَا بِيَِدهَا إَلَّ َواِحَدةا فَحَ  َف لَ ُعَمَر، فَاْستَْحلَفَهُ ُعَمُر " بِاَّلَلَّ

ُد ْبُن َراِشٍد ُمتََكلٌَّم فِيِه، َوَعْبُد اْلَكِريِم أَبُو أَُميَّةَ َغْيُر ثِقَةٍ   فََردَّهَا ُعَمُر َعلَْيِه.)ضعيف() ُمَحمَّ

 َولَْم يُْدِرْك ُعَمَر(

ِد ْبِن َعْبدِ ■  ْحَمِن ْبِن  َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِي َحبِيٍب أَنَّ ُرَمْيثَةَ اْلفَِراِسيَّةَ َكانَْت تَْحَت ُمَحمَّ الرَّ

اٍت؟ فَقَاَل ُعْثَماُن ْبُن  يِق فََملََّكهَا أَْمَرهَا، فَقَالَْت: أَْنَت طَالٌِق ثَََلَث َمرَّ دِّ أَبِي بَْكٍر الصِّ

 َعفَّاَن: أَْخطَأَْت، ََل طَََلَق لَهَا، أَََل إنَّ اْلَمْرأَةَ ََل تُطَلُِّق.

اْبِن َعبَّاٍس فَقَاَل: َملَّْكُت اْمَرأَتِي فَطَلَّقَْتنِي ثَََلثاا؟ فَقَاَل عن ُمَجاِهدا " أَنَّ َرُجَلا َجاَء إلَى ■ 

ُ نَْوأَهَا َعلَْيك، إنََّما الطَََّلُق لَك َعلَْيهَا، َولَْيَس لَهَا َعلَْيك ")صحيح(  اْبُن َعبَّاٍس: َخطَّأَ َّللاَّ

يَاَدةُ الَّتِي َرَواهَا قَْوٌم فِي  ا الزِّ هََذا اْلَخبَِر ِمْن أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل: لَْو قال المؤلف: َوأَمَّ

، ِِلَنَّهُ إنَّ  َما قَالَْت: أَنَا طَالٌِق ثَََلثاا، لََكاَن َكَما قَالَْت، أَْو إَلَّ َطلَّقَْت نَْفَسهَا ثَََلثاا، فَََل يَِصحُّ

 َوُكلُّهُْم لَْم يَْلَق اْبَن َعبَّاٍس. -وٌر َرَواهَا اْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، َوَحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت َوَمْنصُ 

ا: ِمْن طَِريِق َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس: إَلَّ " قَالَْت: أَنَا طَالٌِق،  ينَا هََذا أَْيضا َوُروِّ

َرَواهُ َعْن ِعْكِرَمةَ، أَنَا طَالٌِق " َوهََذا َخبٌَر لَْم يَْسَمْعهُ َعْمٌرو ِمْن اْبِن َعبَّاٍس، ِِلَنَّهُ إنََّما 

 بِِخََلِف هََذا َعْن اْبِن َعبَّاٍس.
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َعْن ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إْن اْختَاَرْت نَْفَسهَا فَِهَي َواِحَدةٌ، ■ 

إِْن اْختَاَرْت َزْوَجهَا فَِهَي َوََل يَْخطُبُهَا هَُو، َوََل َمْن ِسَواهُ، إَلَّ بَْعَد اْنقَِضاِء اْلِعدَِّة، وَ 

 َواِحَدةٌ، َوهَُو أََحقُّ بِهَا.

ةا   َعْن اْبِن َمْسُعودٍ ■  ةا، ثُمَّ َمرَّ ةا، ثُمَّ َمرَّ ِة  -إْن َخيََّرهَا َمرَّ َوِهَي َساِكتَةٌ، فَقَالَْت فِي اْلَمرَّ

 )جابر الجعفي كذاب(الثَّالِثَِة: قَْد اْختَْرت نَْفِسي، فَِهَي طَالٌِق ثَََلثاا.)موضوع(

 1111]َمْسأَلَةٌ قَاَل َِلْمَرأَتِِه أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم أَْو َزاَد َعلَى َذلَِك[م

قال ابن حزم: َوَمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم، أَْو َزاَد َعلَى َذلَِك فَقَاَل: َكاْلِميتَِة، 

ا قَاَل ِمْن َذلَِك، فَهَُو ُكلُّهُ بَاِطٌل َوَكِذٌب، َوََل تَُكوُن بَِذلَِك َعلَْيِه َوالدَِّم، َولَْحِم اْلِخْنِزيِر، أَْو مَ 

ا، َوِهَي اْمَرأَتُهُ َكَما َكانَْت   نََوى بَِذلَِك طَََلقاا أَْو لَْم يَْنِو. -َحَراما

َ تََعالَى يَقُوُل: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَِم تُحَ  ُ لََك{ ]التحريم: وقال أيضا : َوَجْدنَا َّللاَّ ُم َما أََحلَّ َّللاَّ رِّ

ُ: فَتَْحِريُمهَا ُمْنَكٌر، 0 ا أََحلَّ َّللاَّ ْوَجةُ ِممَّ ُ تََعالَى تَْحِريَم َما أََحلَّهُ لَهُ، َوالزَّ [ فَأَْنَكَر َّللاَّ

: }َوَل تَقُولُوا لَِما  َواْلُمْنَكُر َمْرُدوٌد، ََل ُحْكَم لَهُ إَلَّ التَّْوبَةَ َواَِلْستِْغفَاَر. َوقَاَل َعزَّ  َوَجلَّ

ِ اْلَكِذَب{ ]النحل:  [ 00٦تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب هََذا َحَلٌل َوهََذا َحَراٌم لِتَْفتَُروا َعلَى َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِهَي َحَراٌم، فَقَْد َكَذَب َواْفتَ  -فََمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه  َرى، َوََل اْلَحََلِل لَهُ بُِحْكِم َّللاَّ

ُ تََعالَى بِِه  َمهَا َّللاَّ ا بِقَْولِِه، لَِكْن بِاْلَوْجِه الَِّذي َحرَّ ِ  -تَُكوُن َعلَْيِه َحَراما َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ٍث فَتَْحِريُم اْلَحََلِل إْحَداُث َحدَ « َمْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا هََذا َما لَْيَس ِمْنهُ فَهَُو َردٌّ »أَنَّهُ قَاَل: 

ِ َعزَّ َوَجلَّ فََوَجَب أَْن يَُردَّ. َوََل فَْرَق بَْيَن قَْوِل اْلقَائِِل: اْمَرأَتِي َعلَيَّ  لَْيَس فِي أَْمِر َّللاَّ

َم َعلَى نَْفِسِه لَْحَم اْلَكْبِش،  َحَراٌم، َوبَْيَن قَْولِِه: اْمَرأَةُ َزْيٍد لِي َحََلٌل. َوََل فَْرَق بَْيَن َمْن َحرَّ

َمْن أََحلَّ لِنَْفِسِه لَْحَم اْلِخْنِزيِر. فََصحَّ أَنَّ التَّْحِريَم بَاِطٌل، َوََل ُحْكَم لِْلبَاِطِل إَلَّ إْبطَالَهُ  َوبَْينَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق..  َوالتَّْوبَةَ ِمْنهُ َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ْوَجةِ ■ ، َوََل  لَْيَس التَّْحِريُم بَِشْيٍء، ََل فِي الزَّ َوََل فِي َغْيِرهَا، َوََل يَقَُع بَِذلَِك طَََلٌق أَْصَلا

.)صح عن ابن عباس  إيََلٌء، َوََل ِظهَاٌر؛ َوََل تَْحِريٌم؛ َوََل تَِجُب فِي َذلَِك َكفَّاَرةٌ أَْصَلا

ومسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حميد وأبي سليمان وأهل 

 ف(الظاهر وهو قول المؤل

، َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت، َواْبُن ُعَمَر ■  َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن،  -ِهَي بَِذلَِك اْلقَْوِل طَالٌِق ثَََلثاا.) َعلِيٌّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  َوُرِوَي َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ( -َوُمَحمَّ

َولَْم يَْذُكُروا طَََلقاا وأنهم أمروه باجتنابها فقط.) َصحَّ هََذا  - أَنَّهَا بَِذلَِك َحَراٌم َعلَْيهِ ■ 

َحابَِة  وا ِمْن الصَّ ُ َعْنهُْم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوَعْن ِرَجاٍل لَْم يَُسمُّ َوَعْن  -َرِضَي َّللاَّ

 ابِِر ْبِن َزْيٍد، َوقَتَاَدة(َوَصحَّ َعْن اْلَحَسِن، َوِخََلِس ْبِن َعْمٍرو، َوجَ  -أَبِي هَُرْيَرةَ 
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إْن َكاَن نََوى فِي التَّْحِريِم الطَََّلَق َوإَِلَّ فَهَُو يَِميٌن.)روى عن ابن مسعود َوهَُو قَْوُل ■ 

) ْهِريِّ ، َوالزُّ  اْلَحَسِن، َوطَاُوٍس، َوالشَّافِِعيِّ

َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ.) رواه النخعي عن إْن نََوى ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، َوإِْن نََوى َواِحَدةا فَِهَي ■ 

أصحابه َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن، إَلَّ أَنَّهُ قَاَل: َوإِْن نََوى يَِميناا فَِهَي يَِميٌن، َوإِْن لَْم يَْنِو َشْيئاا 

 فَِهَي َكِذٌب ََل َشْيَء فِيهَا(

نَةٌ، َوإِْن نََوى ثَََلثاا فَثَََلٌث َوإِْن نََوى إْن نََوى َواِحَدةا أَْو لَْم يَْنِو َشْيئاا فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِ ■ 

 اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن.)النخعي(

ينَاهُ َعْن ُعَمَر ■  اُد ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن( -هَُو طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ.)ُروِّ  َوبِِه يَقُوُل َحمَّ

قَْوُل أَبِي قََِلبَةَ، َوَسِعيِد ْبِن  هو ِظهَاٌر، فِيِه َكفَّاَرةُ الظِّهَاِر.)صح عن ابن عباس َوهُوَ ■ 

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل( -ُجبَْيٍر، َوَوْهُب ْبُن ُمنَبٍِّه   َوهَُو قَْوُل ُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

 أَنَّ التَّْحِريَم يَِميٌن فِيِه َكفَّاَرةُ يَِميٍن.■ َ

 )روى ذلك عن ابن عباس(قال البعض هي يمين مغلظة لَْيَس فِيهَا إَلَّ ِعْتُق َرقَبٍَة.◇

َوقَاَل آَخُروَن: ِهَي يَِميٌن فَقَْط.)روى عن أبي بكرو عمر بن الخطاب وعائشة  ◇

وابن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي َّللا عنهم ، َوهَُو قَْوُل ِعْكِرَمةَ، َوَعطَاٍء 

، َوَجابِِر ْبِن ومكحول وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب و ُسلَْيَماَن ْبِن يََسارٍ 

 َزْيٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر وطاوس واِلوزاعي وأبي ثور(

إَذا قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم، فَإِْن نََوى طَْلقَةا َواِحَدةا، أَْو طَْلقَتَْيِن، أَْو طَََلقاا ُدوَن ■ 

بَائِنَةٌ، ََل أَْكثََر، فَإِْن نََوى ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، فَإِْن نََوى َعَدٍد، فَهَُو فِي ُكلِّ َذلَِك طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ 

يََلِء، فَإِْن  نََوى يَِميناا فَِهَي يَِميٌن فِيِه َكفَّاَرةُ يَِميٍن، فَإِْن لَْم يَْنِو َشْيئاا فَهَُو إيََلٌء فِيِه ُحْكُم اْْلِ

َق فِي اْلفُْتيَا، َولَْم يَُكْن شَ  ْيئاا، َوََل يَْنِوي فِي اْلقََضاِء، بَْل يَُكوُن إيََلءا َوََل بُدَّ، اْلَكِذَب ُصدِّ

، َسَواٌء نََواهُ َوقَاَل َذلَِك، أَْو لَْم يَْنِوِه َوََل قَالَهُ.)أبو حنيفة( ا أَْصَلا  َوََل يَُكوُن َذلَِك ِظهَارا

َمْدُخوَلا بِهَا فَِهَي ثَََلُث طَْلقَاٍت ََل يَْنِوي َمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم، فَإِْن َكاَن ■ 

فِي َذلَِك، فَإِْن َكانَْت َغْيَر َمْدُخوٍل بِهَا فَإِنَّهُ يَْنِوي، فَإِْن قَاَل نََوْيت َواِحَدةا فَِهَي َواِحَدةٌ، 

قَاَل: فَإِْن قَاَل  -فَِهَي ثَََلٌث َوإِْن قَاَل: نََوْيت اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن، َوإِْن قَاَل: نََوْيت ثَََلثاا 

قَاَل: فَلَْو قَاَل: ُكلُّ ِحلٍّ  -َذلَِك لَِغْيِر اْمَرأَتِِه فَلَْيَس بَِشْيٍء، َسَواٌء قَاَل َذلَِك ِِلََمتِِه، أَْو لِطََعاٍم 

اَل: اْستَْثنَْيت نَِسائِي، أَْو َعلَيَّ َحَراٌم: لَْم يَْحُرْم َعلَْيِه بَِذلَِك َشْيٌء إَلَّ َزْوَجتَهُ فَقَْط، فَإِْن قَ 

َق فِي َذلَِك. )مالك(  اْمَرأَتِي فِي نَْفِسي، ُصدِّ

َمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم فهو يَِميٌن ، وإن نوى الطَلق .)عطاء ومكحول ■ 

 وقتادة(
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 دة والشعبي(من قَاَل: ُكلُّ َحََلٍل َعلَيَّ َحَراٌم، فَِهَي يَِميٌن .)الحسن وقتا■

 -األحاديث واآلثار:

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل فِي اْلَحَراِم، َوالنَّْذِر: ِعْتُق َرقَبٍَة؛ أَْو ِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، أَْو ■ 

 إْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيناا.)صحيح(

ُجِل إَذا قَاَل: َحَراٌم َعلَيَّ أَْن ■  آُكَل، أَْو قَاَل: هََذا الطََّعاُم َعلَيَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي الرَّ

 َحَراٌم؟ قَاَل: يُْعتُِق َرقَبَةا، أَْو يَُصوُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، أَْو يُْطِعُم ِستِّيَن ِمْسِكيناا.)صحيح(

 َعْن ِعْكِرَمةَ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: ِهَي يَِميٌن يَْعنِي التَّْحِريَم.■ 

 نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْلَحَراُم يَِميٌن. َعنْ ■ 

ْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت ■  َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب قَاَل: َسأَْلت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت َواْبَن ُعَمَر َعمَّ

ا َكفَّاَرةُ يَِميٍن.  َعلَيَّ َحَراٌم؟ فَقَاََل َجِميعا

 َمْسُعوٍد قَاَل فِي التَّْحِريِم: ِهَي يَِميٌن يَُكفُِّرهَا.َعْن ُمَجاِهٍد أَنَّ اْبَن ■ 

ا َمْولَى اْبِن ُعَمَر َعْن اْلَحَراِم أَطَََلٌق هَُو؟ قَاَل: ََل، ■  َجِريُر ْبُن َحاِزٍم قَاَل: َسأَْلت نَافِعا

 ِ َم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََولَْيَس قَْد َحرَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْن َجارِ  -َصلَّى َّللاَّ يَتَهُ فَأََمَرهُ َّللاَّ

ْمهَا َعلَْيِه.)صحيح(  يَُكفَِّر يَِمينَهُ َولَْم يَُحرِّ

ا َغْيَرهُ، َوََل ■  ْعبِيِّ قَاَل: يَقُوُل ِرَجاٌل فِي اْلَحَراِم: ِهَي َحَراٌم َحتَّى تَْنِكَح َزْوجا َعْن الشَّ

، إنَّمَ  ِ َما قَاَل َذلَِك َعلِيٌّ ِمهَا َعلَْيك، إْن ِشْئت فَتَقَدَّْم َوَّللَاَّ : َما أَنَا بُِمِحلِّهَا َوََل بُِمَحرِّ ا قَاَل َعلِيٌّ

ْر.  َوإِْن ِشْئت فَتَأَخَّ

َم اْمَرأَتَهُ لَْيَس بَِشْيٍء، لَُكْم فِي ■  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: إَذا َحرَّ

ِ أُ   ْسَوةٌ َحَسنَةٌ.)صحيح(َرُسوِل َّللاَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ قَاَل َِلْمَرأَتِِه قَْد َوَهْبتُك أِلَْهلِك[م

ةا، أَْو أََمةا َغْيَرهُ  فَِهبَتُهُ فَاِسَدةٌ، َواْلفََساُد ََل ُحْكَم  ، قال ابن حزم: َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَهََب ُحرَّ

 ِ ِ تََعالَى نَتَأَيَُّد. - َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ لَهُ إَلَّ بِإِْبطَالِِه، َوالتَّْوبَةُ إلَى َّللاَّ  فََصحَّ الَِّذي قُْلنَا َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الصحابة و الفقهاء:

من وهب امرأته ِلهلها فإن قبلوها فهى فواحدة بائنة ولو ردوها فهى طلقة رجعية ■

 .)روى عن على وابراهيم النخعي(

ْن لَْم يَْقبَلُوهَا فَلَْيَس بَِشْيٍء.)روى أيضا عن على وصح إْن قَبِلُوهَا فَِهَي َواِحَدةٌ، َوإِ ■ 

 وعطاء (  عن ابن مسعود
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إْن قَبِلُوهَا فَِهَي طَْلقَةٌ َوهَُو أَْملَُك بِهَا، َوإِْن لَْم يَْقبَلُوهَا فَََل َشْيَء.)مسروق ومكحول ■ 

 اْهَوْيِه(والزهري َوهَُو قَْوُل أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن رَ 

 فِي اْلَمْوهُوبَِة ِِلَْهلِهَا: تَْطلِيقَةٌ ََل نَْدِري أَبَائِنَةٌ أَْم َرْجِعيَّةٌ.)النخعي(■ 

نَاِد (■  وهَا.ْ) َربِيَعةَ، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد، َوأَبِو الزِّ  ِهَي ثَََلٌث قَبِلُوهَا أَْو َردُّ

وهَ ■   ا.)اِلوزاعي(ِهَي طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ قَبِلُوهَا أَْو َردُّ

َوهَُو ََل يَْنتَِظُر  -َمْن َوهََب اْمَرأَتَهُ ِِلَْهلِهَا فَاْلقََضاُء َما قََضْوا، فَإِْن َكاَن َوهَبَهَا لَهُْم ■ 

 فَهَُو طَََلٌق أَْلبَتَّةَ.)الليث بن سعد( -قََضاَءهُْم 

ا فَِهَي طَالٌِق ثَََلثاا قَبِلُوهَا أَْو لَْم يَْقبَلُوهَا َمْن َوهََب اْمَرأَتَهُ ِِلَْهلِهَا فَإِْن َكانَْت َمْدُخوَلا بِهَ ■ 

وهَا.)مالك(  -َوإِْن َكانَْت َغْيَر َمْدُخوٍل بِهَا فَِهَي َواِحَدةٌ فَقَْط  -  قَبِلُوهَا أَْو َردُّ

: لَْم أَْنِو طَََلقاا لَْم يَْلَزْمهُ َمْن َوهََب اْمَرأَتَهُ ِِلَْهلِهَا فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي اْلفُْتيَا َواْلقََضاِء، فَإِْن قَالَ ■ 

طَََلٌق، َوإِْن قَاَل: نََوْيت ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، َوإِْن قَاَل: نََوْيت اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن َرْجِعيَّتَاِن، 

 َوإِْن قَاَل: نََوْيت َواِحَدةا فَِهَي َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ.)الشافعي(

ك، أَْو قَاَل: لِْْلَْزَواِج؟ إْن قَالَهُ َِلْمَرأَ ■  تِِه: قَْد َوهَْبتُك ِِلَْهلِك، أَْو قَاَل: ِِلَبِيك، أَْو قَاَل: ِِلُمِّ

َق  فَإِْن َكاَن هََذا فِي َغَضٍب، أَْو َجَواباا لَهَا إْذ َسأَلَْتهُ الطَََّلَق، ثُمَّ قَاَل: لَْم أَْنِو الطَََّلَق: ُصدِّ

فَإِْن نََوى  -اْلفُْتيَا، َوفِي اْلقََضاِء. َوإِْن قَاَل: نََوْيت بَِذلَِك الطَََّلَق  َولَْم يَْلَزْمهُ طَََلٌق فِي

ةا، لَْم ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، َوإِْن نََوى اْثنَتَْيِن بِاْثنَتَْيِن، أَْو َرْجِعيَّتَْيِن، أَْو َواِحَدةا بَائِنَةا، أَْو َرْجِعيَّ 

اِحَدةا بَائِنَةا فَقَْط، ََل أَْكثََر. قَاَل: فَلَْو قَاَل لَهَا: َوهَْبتُك لَِخالَتِك، أَْو يَُكْن فِي ُكلِّ َذلَِك إَلَّ وَ 

َسَواٌء  -َوَذَكَر أَْجنَبِي اا فَلَْيَس َذلَِك بَِشْيٍء، َوََل يَْلَزُمهُ بَِذلَِك طَََلٌق  -قَاَل لَِزْيٍد، أَْو لِفََُلٍن 

؛ أَْو لَْم يَْنِو طَََلقاا .. )أبو حنيفة( نََوى بَِذلَِك طَََلقاا ثَََلثاا أَوْ   أَقَلَّ

 نََواهُ أَْو لَْم يَْنِوِه.)أبو ثور وأهل الظاهر( -ُكلَّ َذلَِك بَاِطٌل ََل يَْلَزُمهُ بِِه طَََلٌق أَْصَلا ■ 

 -األحاديث واآلثار:

اْلَمْرأَِة تُوهَُب ِِلَْهلِهَا: إْن قَبِلُوهَا َعْن ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي ■

وهَا فََواِحَدةٌ   -عن اْلَحَسُن ■   يَْعنِي بَِرْجَعتِِه. -َوهَُو أََحقُّ بِهَا  -فََواِحَدةٌ بَائِنَةٌ، َوإِْن َردُّ

ِ يَقُولُوَن: إْن َوهَ  -هَُو اْلبَْصِريُّ  َب اْمَرأَتَهُ قَاَل: َكاَن ِرَجاٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ

. وهَا َعلَْيِه فَِهَي َواِحَدةٌ َوهَُو أََحقُّ  ِِلَْهلِهَا فَأَْمَسُكوهَا، فَقَْد بَانَْت ِمْنهُ، َوإِْن هُْم َردُّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  : إْن قَبِلُوهَا فََواِحَدةٌ بَائِنَةٌ َوإِْن لَْم -يَْعنِي فِي اْلَمْوهُوبَِة  -َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ْقبَلُوهَا فَلَْيَس بَِشْيٍء. يَ 
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ا ■  َعْن اْلَحَسِن أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَاَل: إْن قَبِلُوهَا فَِهَي ثَََلٌث ََل تَِحلُّ لَهُ َحتَّى تَْنِكَح َزْوجا

وهَا فََواِحَدةٌ َوهَُو أََحقُّ بِهَا   َوهََذا قَْوُل اْلَحَسِن.  -َغْيَرهُ، َوإِْن َردُّ

 1111ْن بَاَع َعْبَدهُ َولَهُ َزْوَجةٌ َوَمْن بَاَع أََمتَهُ َولََها َزْوٌج[م]َمْسأَلَةٌ مَ 

قال ابن حزم: َوَمْن بَاَع َعْبَدهُ َولَهُ َزْوَجةٌ فَِهَي َزْوَجتُهُ َكَما َكانَْت، َوَمْن بَاَع أََمتَهُ َولَهَا 

ا َمْن َجَعَل بَيْ  َع اِْلََمِة طَََلقَهَا َواْحتَجَّ بِقَْولِِه تََعالَى: َزْوٌج فَِهَي َزْوَجتُهُ َكَما َكانَْت... أَمَّ

هَا َخبٌَر َصِحيٌح، َوهَُو بَْيُع 8٢}إَِل َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ ]النساء:  [ فََوَجْدنَاهَا قَْد َخصَّ

لَْم يَُكْن بَْيُعهَا طَََلقاا بَِريَرةَ َواْبتِيَاُع َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن لَهَا، َولَهَا َزْوٌج اْسُمهُ ُمِغيٌث، فَ 

ا طَََلقاا لَهَا، بَلْ  َخيََّرهَا  لَهَا، ثُمَّ أَْعتَقَْتهَا أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن بَْعَد اْبتِيَاِعهَا لَهَا، فَلَْم يَُكْن َذلَِك أَْيضا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  ِجيَّتِِه، أَْو فِي فَِراقِِه.ِحينَئٍِذ فِي اْلبَقَاِء فِي َزوْ  -َصلَّى َّللاَّ

فََصحَّ بَِذلَِك أَنَّ بَْيَع اِْلََمِة لَْيَس طَََلقاا لَهَا، َوَصحَّ بِهََذا: أَنَّ قَْوله تََعالَى }إَِل َما َملََكْت 

ْم َمْعنَاهُ: لَِكْن َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم َما لَ  -[ اْستِْثنَاٌء ُمْنقَِطٌع 8٢أَْيَمانُُكْم{ ]النساء:  ْم يَُحرَّ

َعلَْيُكْم، َكَذَواِت اْلَمَحاِرِم، َوَذَواِت اِْلَْزَواِج، َواْلَكَوافِِر، فََما َعَدا هَُؤََلِء فََحََلٌل لَُكْم.. 

نَظَْرنَا فِي اْلَمْسبِيَِّة َمَع َزْوِجهَا، أَْو ُدونَهُ، أَْو يُْسبَى هَُو ُدونَهَا، أَْو َخَرَجْت إلَى أَْرِض 

َن َولَهَا َزْوٌج فِي أَْرِض اْلَحْرِب؟ فََوَجْدنَاهَا ََل تَْخلُو ِمْن أَْن تَُكوَن إْذ ُسبِيَْت، أَْو اْلُمْسلِِمي

، أَْو  ، أَْو َغْيِر اْلِكتَابِيِّ َخَرَجْت إلَى أَْرِض اْلُمْسلِِميَن ُمْختَاَرةا: بَقِيَْت َعلَى ِدينِهَا اْلِكتَابِيِّ

 ِمْن أََحِد هََذْيِن اْلَوْجهَْيِن، َوََل ثَالَِث هُنَالَِك. أَْسلََمْت؟ ََل تَْخلُو َضُروَرةا 

فَإِْن َكانَْت لَْم تُْسلِْم فَقَْد بَيَّنَّا فِي َصْدِر َكََلِمنَا فِي " النَِّكاِح " ِمْن ِكتَابِنَا هََذا أَنَّ َوْطَء 

ِمْلِك اْليَِميِن ََل يَِحلُّ أَْصَلا فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه اِْلََمِة اْلَكافَِرِة ِكتَابِيَّةا َكانَْت أَْو َغْيَر ِكتَابِيٍَّة بِ 

ِ تََعالَى: }َوَل تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوِلََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة  لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .880َولَْو أَْعَجبَْتُكْم{ ]البقرة: 

ُ تََعالَى مِ  َواِج فَقَْط بِقَْولِِه تََعالَى: َولَْم يَُخصَّ َّللاَّ ْن هََذا التَّْحِريِم إَلَّ َما َكاَن بِالزَّ

}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم إَِذا 

{ ]المائدة:   [ .٥آتَْيتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ

ِ َوقَْد َصحَّ أَنَّ عُ  ُ  -قُوَد نَِكاَحاِت اْلُكفَّاِر ِصَحاٌح، َوِمْنهَا َكانَْت ِوََلَدةُ َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُْم  -َوأَْصَحابِِه  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ْبطَالِِه إَلَّ بِنَصٍّ  -َرِضَي َّللاَّ  -َوَما َصحَّ فَََل َسبِيَل ِْلِ

ْوِج فَِهَي َعلَى َزْوِجيَّتِهَا َسَواٌء بَقَِي فِي َداِر فََصحَّ أَنَّهَا َما لَْم تُْسلِْم الْ  َمْسبِيَّةُ َذاُت الزَّ

اْلَحْرِب أَْو ُسبَِي َمَعهَا.. فَإَِذا أَْسلَْمَن فَََل يَْخلَْوَن َضُروَرةا ِمْن أَْن يَُكوَن َزْوُج َمْن أَْسلََم 

أَْرِضِه، فَإِْن َكاَن َمَعهَا أَْو فِي أَْرِضِه َولَْم يُْسلِْم ِمْنهُنَّ ُسبَِي َمَعهَا أَْو لَْم يُْسَب، بَْل هَُو فِي 

قَْبَل إْسََلِمهَا إْن َكانَْت ِكتَابِيَّةا، أَْو َمَع إْسََلِمهَا َكائِناا َما َكاَن ِدينُهَا؟ فَقَْد اْنفََسَخ نَِكاُحهَا 

ُ تََعالَى -ِمْنهُ َعلَى َما نَْذُكُر بَْعَد هََذا  فَإَِذا اْنفََسَخ نَِكاُحهَا بِإِْسََلِمهَا ُدوَن  - إْن َشاَء َّللاَّ

نَِّة بََِل ِخََلٍف،  إْسََلِم َزْوِجهَا فَقَْد َحلَّ فَْرُجهَا لَِسيِِّدهَا اْلُمْسلِِم ِحينَئٍِذ: بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوالسُّ
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ْسلََم قَْبَل إْسََلِمهَا َوِهَي ِكتَابِيَّةٌ، فَإِْن أَْسلََم َزْوُجهَا َمَع إْسََلِمهَا َكائِناا َما َكاَن ِدينُهَا، أَْو أَ 

 فَهَُما فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا بَاقِيَاِن َعلَى َزْوِجيَّتِِهَما، لَِما َذَكْرنَا..

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

بيع اِلمة طَلقها.)ابن مسعود وأنس بن مالك و ابن عباس وجابر بن عبد َّللا ■

 ري(وعروة بن الزبير والحسن البص

إْن بِيَعْت اِْلََمةُ فَهَُو طَََلقُهَا ِمْن َزْوِجهَا، َوإِْن بِيَع اْلَعْبُد َولَهُ َزْوَجةٌ لَْم تَْطلُْق بَِذلَِك. ■ 

 )سعيد بن المسيب ومجاهد (

 اْلَعْبَد إَذا أَْبَق َولَهُ َزْوَجةٌ فَإِنَّهَا طَالٌِق بِإِبَاقَِة اْلَعْبِد .)الحسن البصري(■ 

يِِّد أَْن بَْيَع ■  اِْلََمِة لَْيَس طَََلقاا، َوأَنَّ بَْيَع اْلَعْبِد أَْو إبَاقَهُ لَْيَس طَََلقاا لَِزْوَجتِِه، َوََل لِلسَّ

ْحَمِن ْبِن  َجهَا ِمْنهُ) ََصحَّ هََذا عن ابن عمر وَعْن َعْبِد الرَّ يَْنتَِزَع أََمتَهُ ِمْن َعْبِدِه إَذا َزوَّ

، َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص  َعْوٍف، َوَعْن ُعْثَماَن، َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك  -َوَعلِيٍّ

 َوالشَّافِِعيُّ َوأَْحَمُد َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم.

ْسََلِم، فَإَِذا َصا■  ْوَجاِن فَهَُما َعلَى نَِكاِحِهَما َحتَّى يَْخُرَجا إلَى َداِر اْْلِ َر فِيهَا إَذا ُسبَِي الزَّ

 اْنفََسَخ النَِّكاُح.)أبو حنيفة(

 إْن َجاَء أَْهُل اْلَحْرِب بَِسْبٍي فِيِه َزْوَجاِن فَهَُما َعلَى نَِكاِحِهَما.)مالك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبنُ ■  َمْسُعوٍد  ُسئَِل إْبَراِهيُم النََّخِعيُّ َعْن اِْلََمِة تُبَاُع َولَهَا َزْوٌج؟ فَقَاَل: َكاَن َعْبُد َّللاَّ

 يَقُوُل: بَْيُعهَا طَََلقُهَا َويَْتلُو هَِذِه اْْليَةَ: }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إَِل َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ 

ِ تََعالَى: }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إَِل َما َملََكْت ■  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ قَاَل فِي قَْوِل َّللاَّ

 [ َذَواُت اِْلَْزَواِج ِمْن اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْشِرِكيَن.)صحيح(8٢ْيَمانُُكْم{ ]النساء: أَ 

 َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: بَْيُعهَا طَََلقُهَا.)صحيح(■ 

ٌس }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إَِل قَاَل أَنَ  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: بَْيُع اِْلََمِة طَََلقُهَا ■ 

[ قَاَل: َذَواُت اْلبُُعوِل. )وروى مثله عن ابن عباس 8٢َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ ]النساء: 

 وجابر بن عبد َّللا وعروة بن الزبير والحسن البصري()صحيح(

 ■ ِ : }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن َعْن أَبِي ِمْجلٍَز َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل فِي قَْوِل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ

 [ .8٢النَِّساِء إَِل َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ ]النساء: 
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ا بَِما َملََكْت اْليَِميُن  قَاَل: اْلُمْحَصنَاُت َذَواُت اِْلَْزَواِج ِمْن اْلَحَرائِِر، َوإِْذ هَُو ََل يََرى بَأْسا

ُجُل اْلَجاِريَةَ   ِمْن َعْبِدِه فَيَطَُؤهَا.)صحيح( أَْن يَْنتَِزَع الرَّ

: }إَِل َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ ]النساء: ■  ِ َعزَّ َوَجلَّ [ قَاَل 8٢َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي قَْوِل َّللاَّ

ُجُل َولِيَدتَهُ اْمَرأَةَ َعْبِدِه.)صحيح(  يَْنتَِزُع الرَّ

ا: ُكلُّ َذاِت َزْوٍج َعلَ ■  ْيك َحَراٌم.)ضعيف() ِمْن طَِريِق يَْحيَى ْبِن َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضا

انِيُّ   َوهَُو ُمَدلٌِّس( -َعْن َشِريٍك  -َوهَُو َضِعيٌف  -َعْبِد اْلَملِِك اْلِحمَّ

عن اْبَن ُعَمَر أَْن َسأَلَهُ َرُجٌل فَقَاَل: اْشتََرْيت َجاِريَةا لَهَا َزْوٌج أَفَأَطَُؤهَا؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن ■ 

نَا؟)صحيح(ُعَمَر: أَ   تُِريُد أَْن أُِحلَّ لَك الزِّ

 1111]َمْسأَلَةٌ فُقَِد َولَهُ َزْوَجةٌ أَْو أُمُّ َولٍَد َوأََمةٌ َوَماٌل[م

َولَهُ  -َوَمْن فُقَِد فَُعِرَف أَْيَن َمْوِضُعهُ، أَْو لَْم يُْعَرْف فِي َحْرٍب فُقَِد، أَْو فِي َغْيِر َحْرٍب 

ا، َوِهَي اْمَرأَتُهُ َحتَّى -َوأََمةٌ َوَماٌل  َزْوَجةٌ أَْو أُمُّ َولَدٍ  : لَْم يُْفَسْخ بَِذلَِك نَِكاُح اْمَرأَتِِه أَبَدا

ُق َمالُهُ، لَِكْن يُ  ْنفَُق يَِصحَّ َمْوتُهُ أَْو تَُموَت ِهَي، َوََل تَْعتُِق أُمُّ َولَِدِه، َوََل تُبَاُع أََمتُهُ، َوََل يُفَرَّ

 َمالِِه. َعلَى َمْن َذَكْرنَا ِمنْ 

ْوَجِة، َوِِلُمِّ اْلَولَِد: اُْنظَُرا ِِلَْنفُِسُكَما، فَإِنْ  لَْم  فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َماٌل بِيَعْت اِْلََمةُ، َوقِيَل لِلزَّ

َدقَاِت َكسَ  ائِِر يَُكْن لَهَُما َماٌل ُمْكتََسٌب أُْنفَِق َعلَْيِهَما ِمْن َسْهِم اْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن ِمْن الصَّ

 اْلفُقََراِء، َوََل فَْرَق...

فَل يجوز فسخ نكاح  -صلى َّللا عليه وسلم  -فإذا َل حجة في أحد دون رسول َّللا 

وباَّلل  -أحد بمغيبه، وَل إيجاب عدة ممن لم يصح موته، وَل أن يطلق أحد عن غيره 

 تعالى التوفيق.

 -أقوال الفقهاء:

، َوُسْفيَاُن قول المؤلف هو قول: النخعي واْبُن ■ أَبِي لَْيلَى، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم. ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ  الثَّْوِريِّ

ر تنتظر امرأة المفقود أربع سنين من حين ترفع أمرها إليه ثم تعتد أربعة أشه■ 

فإن جاء زوجها  -كما ذكرنا  -وعشرا، فإن كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتد 

 -فَل سبيل له إليها  -وقد تزوجت  -قبل أن تتزوج فهي امرأته كما كانت، وإن جاء 

دخل الثاني بها أو لم يدخل.)مالك ثم رجع مالك فقال: هو أولى بها ما لم يدخل بها 

: وإنما هذا في المفقود في غير الحرب ، فأما الذي فقد قال -الثاني، وَل خيار لْلول 

 -في الحرب فلم يعرف أميت هو أم حي؟ فَل تؤجل امرأته، وَل يفرق بينه وبينها 
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قال: وَل يقسم مال المفقود، وَل تعتق أمهات أوَلده، حتى يأتي من الزمان ما يعرف 

 أنه َل يعيش إليه(

قاَل  -را بعد أربعة أعوام، ثم تتزوج تتربص امرأة المفقود أربعة أشهر وعش■ 

: هو المفقود في الحرب أو في البحر، أو يفقد -جميعا: والمفقود الذي تؤجل امرأته 

 من منزله ،وأما من غاب عن أهله فلم يدر ما فعل فَل تؤجل امرأته.)أحمد وإسحاق(

ا تَْعتَدُّ أَْربََع ِسنِيَن، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا َولِيُّهُ، ثُمَّ تَ ■  ِعدَّةَ اْلُمتََوفَّى َعْنهَا  -ْعتَدُّ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

ُج إْن َشاَءْت، فَإِْن َجاَء َزْوُجهَا فَهَُو بِاْلِخيَاِر، فَإِْن َشاَء اْمَرأَتَهُ، َوإِْن  -َزْوُجهَا  ثُمَّ تَتََزوَّ

 َشاَء َصَداقَهَا.)الحسن(

ا ثُمَّ تَْنِكَح إْن َشاَءْت.)أبو تَْعتَدَّ اْمَرأَتُهُ ِعدَّةَ اْلُمَؤجَّ ■  لَِة أَْربََع ِسنِيَن َوأَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

 الزناد(

 تعتد أربع سنين.)عمر بن عبد العزيز وقتادة(■

، َوإِْن اْختَارَ ■  ُِ َداِق َوبَْيَن اْمَرأَتِِه، فَإِْن اْختَاَر الطَََّلَق َََل تَْعتَدُّ ِمْنهُ  يَُخيَُّر بَْيَن الصَّ

اْمَرأَتَهُ اْعتَدَّْت ِمْن الثاني.)النخعي وقال اْلَحَكَم ْبَن ُعتَْيبَةَ: ََل يَُكوُن َشْيٌء ِمْن هََذا إَلَّ 

 َوفِيِه ِعدَّةٌ(

َجهَا تَتََربَُّص أَْربََع ِسنِيَن ِمْن يَْوِم يُتََكلَُّم، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا َولِيُّهُ يَأُْخُذ بِاْلَوثَاِق، َوََل يَْمنَُع َزوْ ■ 

فَإِْن َجاَء فَاْختَاَرهَا اْعتَدَّْت ِمْن اْْلَخِر، َوإِْن اْختَاَر  -َوإِْن َكانَْت أَْلبَتَّةَ  -تِْلَك الطَّْلقَةُ 

ْت ِعْنَدهُ َكَما ِهَي.)عطاء وقال  َصَداقَهَا َغِرَمْتهُ ِهَي ِمْن َمالِهَا، َولَْم تَْعتَدَّ ِمْن اْْلَخِر، َوقَرَّ

 المرأة تغرم الصداق(الزهري مثله: أن 

فِّ تََربََّصْت بِِه َسنَةا، َوإَِذا فُقَِد فِي َغْيِر َصفٍّ فَأَْربَُع ِسنِيَن.)سعيد بن ■  إَذا فُقَِد فِي الصَّ

 المسيب(

تِهَا أَْو بَْعَد اْلِعدَِّة ■  ْت بَْعَد فَهَُو أََحقُّ بِهَا، فَإِْن نُِكحَ  -َما لَْم تُْنَكْح  -إْن َجاَء َزْوُجهَا فِي ِعدَّ

ِة َوُدِخَل بِهَا، فَََل َسبِيَل لَهُ َعلَْيهَا.)ربيعة(  اْلِعدَّ

ِل َعلَْيهَا، َوََل َرْجَعةَ ■  ْلطَاُن بَْينَهَُما فَََل َسبِيَل لِْْلَوَّ َق السُّ َدَخَل بِهَا أَْو لَْم  -إَذا فَرَّ

 يَْدُخْل.)روى أيضا عن ربيعة(

 ه.)روى عن الشعبي وهو قول هشيم والليث (إن جاء اِلول فهى امرأته وَل خيار ل■

َل ■  َجْت فََحَملَْت ِمْن َزْوِجهَا اْْلَخِر، ثُمَّ بَلََغهَا أَنَّ َزْوَجهَا اِْلَوَّ اْمَرأَِة اْلَمْفقُوِد إَذا تََزوَّ

ُل فَإِنَّ  ُق بَْينَهَا َوبَْيَن َزْوِجهَا اْْلَخِر، فَإِْن َماَت َزْوُجهَا اِْلَوَّ ، يُفَرَّ هَا تَْعتَدُّ ِمْن هََذا َحيٌّ

ا  ِل أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا اْْلَخِر بَقِيَّةَ َحْملِهَا؛ فَإَِذا َوَضَعْت اْعتَدَّْت ِمْن اِْلَوَّ

 َوَوِرثَْتهُ.)الشعبي(
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وقال  -إن اختاره الزوج.) قال الجمهور: يغرمه الزوج اْلخر  -من يغرم الصداق ■

 الزهري: تغرمه المرأة(

إن اختاره؟ )قال الجمهور: صداقه الذي كان أصدقها  -داق يقضى له به. أي الص■ 

 هو.

 وقال خَلس بن عمرو: بل صداق الزوج اْلخر(

 -األحاديث واآلثار:

 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل: اْمَرأَةُ اْلَمْفقُوِد تَْعتَدُّ أَْربََع ِسنِيَن.)صحيح(■ 

ْحَمنِ ■  َجْت اْمَرأَتُهُ بَْينَهَا  َعْن َعْبِد الرَّ ا تََزوَّ ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل: َشِهْدت ُعَمَر َخيََّر َمْفقُودا

 َوبَْيَن اْلَمْهِر الَِّذي َساقَهُ إلَْيهَا.)صحيح(

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل: فَقََدْت اْمَرأَةٌ َزْوَجهَا فََمَكثَْت أَْربََع ِسنِيَن، ■  ثُمَّ َعْن َعْبِد الرَّ

َذَكَرْت أَْمَرهَا لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فَأََمَرهَا أَْن تَتََربََّص أَْربََع ِسنِيَن ِمْن ِحيِن َرفََعْت 

نََواُت اِْلَْربَُع  َجْت بَْعَد أَْن َمَضْت السَّ َجْت فَتََزوَّ أَْمَرهَا إلَْيِه، فَإِْن َجاَء َزْوُجهَا َوإَِلَّ تََزوَّ

ثُمَّ َجاَء َزْوُجهَا فَأُْخبَِر بِاْلَخبَِر، فَأَتَى إلَى ُعَمَر فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: إْن  -هُ بِِذْكٍر َولَْم تَْسَمْع لَ 

ْجنِي  ْجنَاك َغْيَرهَا قَاَل: بَْل َزوِّ ِشْئت َرَدْدنَا إلَْيك اْمَرأَتَك، َوإِْن ِشْئت َزوَّ

 َغْيَرهَا.)صحيح(

، َوهَُو أَْن تَْبتَِدَئ بِتََربُِّص أَْربَِع قال المؤلف: هََذا الَِّذي ََل يَِصحُّ عَ  ْن ُعَمَر َغْيُرهُ أَْصَلا

َجْت  ْت اِْلَْربََع ِسنِيَن تََزوَّ َماِم، فَإَِذا أَتَمَّ  -إْن َشاَءْت  -ِسنِيَن ِمْن ِحيِن تَْرفَُع أَْمَرهَا إلَى اْْلِ

َجْت  -فَإِْن َجاَء َزْوُجهَا  بَْيَن َصَداقِهَا الَِّذي أَْعطَاهَا، َوبَْيَن أَْن تَُردَّ فَهَُو ُمَخيٌَّر  -َوقَْد تََزوَّ

َماُم َزْوَجةا أُْخَرى. ُجهُ اْْلِ  إلَْيِه اْمَرأَتُهُ َويُْفَسَخ نَِكاُح اْْلَخِر، أَْو يَُزوِّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى: أَنَّ َرُجَلا ِمْن اِْلَْنَصاِر َخَرَج لَْيَلا فَاْستَبَ ■  ْتهُ اْلِجنُّ َعْن َعْبِد الرَّ

، فَطَالَْت َغْيبَتُهُ، فَأَتَْت اْمَرأَتُهُ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب فَأَْخبََرْتهُ فَأََمَرهَا أَْن تَْعتَدَّ أَْربََع ِسنِينَ 

ُل فََخيََّرهُ ُعَمُر بَْيَن اْمرَ  َج فَفََعلَْت،. َوقَِدَم َزْوُجهَا اِْلَوَّ أَتِِه َوبَْيَن فَفََعلَْت فَأََمَرهَا أَْن تَتََزوَّ

َق ُعَمُر بَْينَهَُما َوَردَّهَا إلَْيِه. َداِق فَاْختَاَر اْمَرأَتَهُ، فَفَرَّ  الصَّ

أَنَّ ُعَمَر أََمَر اْمَرأَةَ اْلَمْفقُوِد أَْن تَتََربََّص أَْربََع ِسنِيَن ِمْن ِحيِن تَْرفَُع أَْمَرهَا إلَْيِه، فَإَِذا ■ 

ْتهَا طَلَّقَهَا  ُج، فَإِْن َجاَء أَتَمَّ ا، ثُمَّ تَتََزوَّ َولِيُّهُ َعْنهُ، ثُمَّ تَْعتَدُّ بَْعَد َذلَِك أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

َجْت  -َزْوُجهَا  َخيََّرهُ ُعَمُر بَْينَهَا َوبَْيَن َصَداقِهَا.)ضعيف()فيه الحجاج بن  -َوقَْد تََزوَّ

 أرطأة(

ْت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، فَأََمَرهَا أَْن تَتََربََّص أَْربََعةَ أَْعَواٍم، فَقََدْت اْمَرأَةٌ َزْوَجهَا فَأَتَ ■ 

ا، ثُمَّ أَتَْتهُ فََدَعا َولِيَّ اْلَمفْ  قُوِد فَفََعلَْت، ثُمَّ َجاَءْتهُ، فَأََمَرهَا أَْن تَْعتَدَّ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا
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 َ َواَج، فَأََمَرهُ أَْن يَُطلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا، فَأ َمَرهَا أَْن تَْعتَدَّ ثَََلثَةَ قُُروٍء فَفََعلَْت ثُمَّ أَتَْتهُ، فَأَبَاَح لَهَا الزَّ

َداِق، فَاْختَاَر  َجْت فََجاَء َزْوُجهَا اْلَمْفقُوُد فََخيََّرهُ ُعَمُر بَْيَن اْمَرأَتِِه تِْلَك َوبَْيَن الصَّ فَتََزوَّ

َداَق، فَأََمَر لَهُ ُعَمُر بِال َداِق.)ضعيف() فِيهَ َعْبَد اْلَملِِك ْبَن أَبِي ُسلَْيَماَن اْلَعْرَزِميَّ الصَّ صَّ

ا ُمْرَسَل َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر(  َوِهَو أَْيضا

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: إنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: أَيَُّما اْمَرأٍَة فَقََدْت َزْوَجهَا فَإِنَّهَا ■ 

.)ضعيف مرسل( ا، ثُمَّ تَِحلُّ  تَْنتَِظُرهُ أَْربََع ِسنِيَن، ثُمَّ تَْعتَدُّ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر قَاَل: إنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أََمَر َولِيَّ اْلُمَغيَِّب َعْنهَا َزْوُجهَا أَْن ■ 

 يُطَلِّقَهَا.)ضعيف(

ْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن: قََضيَا فِي اْلَمْفقُوِد َعْن َسِعيِد ْبِن ا■ 

َج  ا بَْعَد َذلَِك، ثُمَّ تَتََزوَّ فَإِْن َجاَء  -أَنَّ اْمَرأَتَهُ تَتََربَُّص أَْربََع ِسنِيَن، َوأَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

ُل ُخيَِّر بَيْ  َداِق َوبَْيَن اْمَرأَتِِه.)هى عن عثمان صحيحة ِلن سعيدا َزْوُجهَا اِْلَوَّ َن الصَّ

 أدركه(

عن اْبَن ِشهَاٍب: أَنَّ ُعَمَر، َوُعْثَماَن قََضيَا فِي ِميَراِث اْلَمْفقُوِد: أَنَّهُ يُقَسَُّم ِمْن يَْوِم ■ 

ةَ أَْربَعَ  نُوَن َوتَْستَْقبُِل اْمَرأَتُهُ ِعدَّ ا.تَْمِضي اِْلَْربَُع السُّ  ِة أَْشهٍُر َوَعْشرا

ُ تََعالَى، ثُمَّ أَتَْت ُعَمَر ■  َعْن يَْحيَى ْبِن َجْعَدةَ: أَنَّ اْمَرأَةا فَقََدْت َزْوَجهَا فَلَبِثَْت َما َشاَء َّللاَّ

يَُطلِّقَهَا، ثُمَّ ْبَن اْلَخطَّاِب فَأََمَرهَا أَْن تَتََربََّص أَْربََع ِسنِيَن، فَلَْم يَِجْئ فَأََمَر ُعَمُر َولِيَّهُ أَْن 

أََمَرهَا أَْن تَْعتَدَّ، فَإَِذا اْنقََضْت ِعدَّتُهَا، فَإِْن َجاَء َزْوُجهَا َخيََّرهُ بَْينَهَا َوبَْيَن 

َداِق.)ضعيف(  الصَّ

َجْت اْمَرأَتُهُ وَ ■  : أَنَّ َرُجَلا َرِكَب اْلبَْحَر فَتِيهَ بِِه، فَتََزوَّ هَاُت َعْن أَبِي اْلَملِيِح اْلهَُذلِيِّ أُمَّ

ُجَل بَيْ  َم ِميَراثُهُ، فَقَِدَم بَْعَد َذلَِك. فَاْرتَفَُعوا إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فََخيََّر الرَّ َن أَْوََلِدِه، َوقُسِّ

هَاِت أَْوََلِدِه َوَجَعَل فِي أَْوََلِدِهنَّ اْلفَِداَء، فَ  َداِق، َوَردَّ َعلَْيِه أُمَّ ا قُتَِل اْمَرأَتِِه َوبَْيَن الصَّ لَمَّ

ُ َعْنهُ  -ُعْثَماُن   اْرتَفَُعوا إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقََضى بِِمْثِل قََضاِء ُعْثَماَن. -َرِضَي َّللاَّ

ثَْتنِي ُسهَْيَمةُ بِنْ ■  ُت أَنَّ أَبَا اْلَملِيِح ْبَن أَُساَمةَ ُسئَِل َعْن اْمَرأَِة اْلَمْفقُوِد؟ فَقَاَل أَبُو َملِيٍح: َحدَّ

ْيبَانِيَّةُ أَنَّهَا فَقََدْت َزْوَجهَا فِي َغَزاٍة َغَزاهَا، فَلَْم يُْدَر أَهَلََك أَْم ََل، فَتََربََّصْت أَرْ  بََع ُعَمَر الشَّ

ُل، فََرِكَب هَُو َوَزْوُجهَا الثَّانِي إلَى ُعْثَماَن فَأَْخبََراهُ  َجْت فََجاَء َزْوُجهَا اِْلَوَّ ، ِسنِيَن، ثُمَّ تََزوَّ

ُل بَْيَن اْمَرأَتِِه َوبَْيَن َصَداقِهَا، فَلَْم يَْلبَْث أَْن قُتَِل ُعْثَماُن فََرِكبَ  ا إلَى فَقَاَل ُعْثَماُن يَُخيَُّر اِْلَوَّ

َداَق، فَأََعْنت َزْوِجي  َعلِيٍّ بِاْلُكوفَِة فَقَاَل: َما أََرى إَلَّ َما قَاَل ُعْثَماُن؟ قَالَْت: فَاْختَاَر الصَّ

هَاِت أَْوََلِدِه بِأَلْ  َداُق أَْربََعةَ آََلٍف؛ َوَردَّ أُمَّ ْجَن بَْعَدهُ  -فَْيِن َوَكاَن الصَّ َوَردَّ  -ُكنَّ تََزوَّ

؛ ِعْلِمي أَنَّهُ قَالَهُ.  أَْوََلَدهُنَّ َمَعهُنَّ
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تَْعتَدُّ أَْربََع ِسنِيَن، ثُمَّ  َعْن ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْمَرأَةُ اْلَمْفقُودِ ■ 

ا، فَإَِذا َجاَء َزْوُجهَا ُخيَِّر بَْيَن اْمَرأَتِِه وَ  ، ثُمَّ تَْعتَدُّ أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا بَْيَن يُطَلِّقُهَا اْلَولِيُّ

َداِق.)صحيح(  الصَّ

ْج َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالِ ■  ٍب إَذا فَقََدْت اْلَمْرأَةُ َزْوَجهَا لَْم تَتََزوَّ

 َحتَّى يَْقَدَم أَْو تَُموَت.

ُل فَََل ِخيَاَر لَهُ، َوِهَي ■  ْعبِيِّ قَاَل: قَاَل َعلِيٌّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إَذا َجاَء َزْوُجهَا اِْلَوَّ َعْن الشَّ

 اْمَرأَتُهُ.

ُج: ِهَي اْمَرأَةُ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: ■  قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فِي اْمَرأَِة اْلَمْفقُوِد تَُزوَّ

ِل   َدَخَل بِهَا اْْلَخُر أَْو لَْم يَْدُخْل. -اِْلَوَّ

ِة َعْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: بَلََغنِي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهُ َوافََق َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب فِي اْمَرأَ ■ 

ا.)ضعيف(  اْلَمْفقُوِد َعلَى أَنَّهَا تَْنتَِظُرهُ أَبَدا

ا: فِي اْمَرأَِة اْلَمْفقُوِد: تَْنتَِظُر ■  َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر؛ قَاََل َجِميعا

ْوِجهَا، ِِلَنَّهَا َحبََسْت نَْفَسهَا َعلَْيِه قَاَل اْبُن ُعَمَر: يُْنفَُق َعلَْيهَا فِيهَا ِمْن َماِل زَ  -أَْربََع ِسنِيَن 

ا يُْجِحُف َذلَِك بِاْلَوَرثَِة، َولَِكْن تَْستَِديُن، فَإِْن َجاَء َزْوُجهَا أََخَذْت ِمْن  - قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: إذا

ا يُنْ  -َمالِِه، فَإِْن َماَت قََضْت ِمْن نَِصيبِهَا ِمْن اْلِميَراِث  فَُق َعلَْيهَا بَْعَد اِْلَْربَِع ثُمَّ قَاََل َجِميعا

ا ِمْن َجِميِع اْلَماِل.  ِسنِيَن أَْربََعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

 1112]مسألة ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته[م ]كتاب فسخ النكاح[

أن تصير حريمة  -: أحدها -ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته: وهي ثمانية أوجه فقط 

 برضاع وقد ذكرنا ذلك.

 أن يطأها أبوه، أو جده بجهالة؛ أو بقصد إلى الزنا، وقد ذكرنا ذلك. -لثاني وا

 أن يتم التعانه والتعانها. -والثالث 

 أن تكون أمة فتعتق، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه. -والرابع 

اختَلف الدينين إَل في جهة واحدة، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية،  -والخامس 

 فإنهما يبقيان على نكاحهما.

أن يسلم  -: أحدها -وينقسم اختَلف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام 

 هو وهي كافرة غير كتابية.
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فلو أسلما معا، فهما على  -كتابي، أو غير كتابي  -أن تسلم هي، وهو كافر  -وثانيها 

 نكاحهما.

 أن يرتدا معا. -رتد هي دونه ، وخامسها أن ت -أن يرتد هو دونها ،ورابعها  -ثالثها 

سواء أسلم إثر إسَلمها، أو أسلمت إثر إسَلمه،  -ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما 

: َل ترجع إليه في كل ذلك إَل -أو راجع اْلسَلم، أو راجعت اْلسَلم، أو راجعاه معا 

 برضاهما وبصداق، وبولي، وإشهاد.

أن  -عدة، وَل عرض إسَلم..والسادس  وَل يجب أن يراعى في ذلك شيء من

 يملكها، أو بعضها.

 موته أو موتها، وَل خَلف في ذلك.. -أن تملكه أو بعضه ، والثامن  -والسابع 

 1111]مسألة صفة اللعان[م ]اللعان[

سواء كان قد دخل أو لم  -هو أن من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقا، أو بإنسان سماه  

أو مسلمين، أو هو مسلم  -كانا مملوكين أو أحدهما مملوكا واْلخر حرا  -يدخل بها 

وهي كتابية، أو كانا كتابيين، أو كان محدودا في قذف، أو في زنى، أو هي كذلك أو 

: -كَلهما، أو فاسقين، أو أحدهما ادعى رؤية أو لم يدع  كَلهما، أو أحدهما أعمى أو

فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه؟ طلبت هي ذلك أو لم تطلبه، طلب هو 

 ذلك أولم يطلبه، َل رأي لهما في ذلك.

ثم يسأله البينة على ما رماها به؟ فإن أتى ببينة عدول بذلك على ما ذكرنا في الشهادة 

 ا الحد.بالزنا أقيم عليه

فإن لم يأت بالبينة قيل له: التعن فيقول: باَّلل إني لمن الصادقين، باَّلل إني لمن 

هكذا يكرر. " باَّلل إني  -الصادقين، باَّلل إني لمن الصادقين، باَّلل إني لمن الصادقين 

 لمن الصادقين " أربع مرات.

ى، فإنه يقول: ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه، ويقول له: إنها موجبة فإن أب

فإذا أتم هذا الكَلم سقط عنه الحد لها، والذي  -وعلي لعنة َّللا إن كنت من الكاذبين 

 رماها به.

فإن لم يلتعن حد حد القذف، فإذا التعن كما ذكرنا، قيل لها: إن التعنت وإَل حدت حد 

من الكاذبين، باَّلل الزنا، فتقول: باَّلل إنه لمن الكاذبين، باَّلل إنه لمن الكاذبين، باَّلل إنه ل

 تكرر " باَّلل إنه لمن الكاذبين " أربع مرات. -إنه لمن الكاذبين 
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ثم تقول: وعلي غضب َّللا إن كان لمن الصادقين، ويأمر الحاكم من يوقفها عند 

الخامسة، ويخبرها بأنها موجبة لغضب َّللا تعالى عليها، فإذا قالت ذلك برئت من 

َل بعد زوج وَل  -عليه أبد اْلبد َل تحل له أصَل  الحد، وانفسخ نكاحها منه، وحرمت

وَل وإن أكذب نفسه، لكن إن أكذب نفسه حد فقط ،وأما ما لم يتم هو اللعان أو  -قبله 

 تتمه هي، فهما على نكاحهما.

فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا، وَل معنى لتفريق الحاكم بينهما، أو لتركه، 

 الفرقة.لكن بتمام اللعان تقع 

فإن  -فإن كانت هي صغيرة أو مجنونة حد هو حد القذف وَل بد، وَل لعان في ذلك 

كان هو مجنونا حين قذفها فَل حد وَل لعان ، ويتَلعن اِلخرسان كما يقدران 

 باْلشارة.

فإن كانت المرأة المَلعنة حامَل فبتمام اَللتعان منهما جميعا ينتفي عنه الحمل ذكره 

َل أن يقر به فيلحقه وَل حد عليه في قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إ -أو لم يذكره 

 إذا التعن.

فلو صدقته هي فيما قذفها به، وفي أن الحمل ليس منه حدث، وَل ينتفي عنه ما 

فإن لم يَلعنها حتى وضعت حملها فله أن يَلعنها لدرء  -ولدت، بل هو َلحق به 

 الحد عن نفسه.

 في عنه بعد أصَل.وأما ما ولدت فَل ينت

 فلو طلقها وقذفها في عدتها منه َلعنها.

حد، وَل تَلعن، وَل يضره إمساكها ووطؤها بعد أن قذفها،  -وهي أجنبية  -فلو قذفها 

 وباَّلل تعالى التوفيق. -بل يَلعنها متى شاء 

 1111]مسألة كل زوج قذف امرأته فإنه يَلعنها[م

ه يَلعنها إذ ذكرنا صفة اللعان، فلقول َّللا عز وأما قولنا: إن كل زوج قذف امرأته فإن

وجل: }والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إَل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 

[ فلم يخص عز وجل حرا من عبد، وَل أعمى من بصير، ٦شهادات باَّلل{ ]النور: 

سقة من وَل صالحا من فاسق، وَل امرأة كافرة من مؤمنة، وَل حرة من أمة، وَل فا

صالحة، وَل محدودا من غير محدود، وَل محدودة من غير محدودة، }وما كان ربك 

[ .. وأما قولنا: إن التعن سقط عنه الحد وإَل حدت هي: فلقول ٦٢نسيا{ ]مريم: 

« .. البينة وإَل حد في ظهرك»في حديث اللعان  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

[ فإن 2ذاب أن تشهد أربع شهادات باَّلل{ ]النور: وقوله عز وجل: }ويدرأ عنها الع
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فيه إشارة إلى عذاب معلوم، ِلنه بألف التعريف وَلمه، وَل نعلم عذابا في الزنا إَل 

 الحد.

: فَل.. وأما قولنا: إن كانت صغيرة أو -كما قال أبو حنيفة وأصحابه  -وأما السجن 

والمجنونة َل يكون منهما زنى مجنونة حد للقذف، وَل لعان في ذلك؛ ِلن الصغيرة 

أصَل، ِلن الزنا معصية َّلل عز وجل، وهاتان َل تقع منهما معصية، لقول رسول َّللا 

فذكر الصغير حتى يبلغ، والمجنون « رفع القلم عن ثَلث: »-صلى َّللا عليه وسلم  -

 حتى يفيق.

أ، وإذا وجب الحد حيث َل يوقن بكذبه فإسقاطه عن القاذف حين يوقن بكذبه خط

والحد بنص القرآن واجب على كل من رمى منا بالزنا.. وأما قولنا: إنه لم يَلعنها 

صلى  -حتى ولدت، َلعن ْلسقاط الحد فقط، وَل ينتفي ولدها منه، فْلن رسول َّللا 

 « .الولد لصاحب الفراش»قال:  -َّللا عليه وسلم 

تعالى على لسان فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده إَل حيث نفاه َّللا 

 -أو حيث يوقن بَل شك أنه ليس هو ولده، ولم ينفه  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسوله 

إَل وهي حامل باللعان فقط، فيبقى ما عدا ذلك على لحاق  -عليه الصَلة والسَلم 

النسب، ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له َل يلتفت إليه، 

[ فوجب أن 0٦٢ى يقول: }وَل تكسب كل نفس إَل عليها{ ]اِلنعام: ِلن َّللا تعال

إقرار اِلبوين َل يصدق على نفي الولد، فيكون كسبا على غيرهما.. وأما إذا قذفها 

ولو أنها  -وهي في عدتها من طَلق رجعي منه أنه يَلعنها متى رفع اِلمر لإلمام 

الى يقول: }والذين يرمون فْلنه قذفها وهي زوجة له، وَّللا تع -عند زوج آخر 

[ فإنما يراعى الرمي بنص القرآن، فإن كان لزوجة َلعن أبدا، ٦أزواجهم{ ]النور: 

إذ لم يحد َّللا تعالى للعان وقتا َل يتعداه، وإن كان الرمي في عدة من طَلق ثَلث أو 

وهي غير زوجة له، ثم تزوجها، فالحد وَل بد، وَل لعان في ذلك، ِلنه لم يرم زوجة 

 ه..ل

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: مالك والليث واِلوزاعي.

إن كان أحدهما مملوكا أو كافرا فَل لعان وَل يقع التفريق بتمام اللعان حتى يفرق ■ 

 بينهما الحاكم، وإذا فرق الحاكم بينهما فهي طلقة بائنة.)أبو حنيفة(

 َل يَلعن من َل شهادة له.)الشعبي(■ 

ذه قضية فاسدة، َل يصححها قرآن وَل سنة، وَّللا تعالى وإن كان قال المؤلف: وه☆

سماها شهادة، فليست من سائر الشهادات التي يراعى فيه العدل من الفاسق، ِلن تلك 
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الشهادات َل يحلف فيها الشاهد بها، وشهادات اللعان أيمان، وسائر الشهادات َل يقبل 

من واحد، وسائر الشهادات َل يقبل فيها  في أكثرها إَل اثنان، وشهادة اللعان إنما هي

 -المرء لنفسه، وشهادة اللعان إنما هي لنفسه ليدرأ عنها الحد، وليوجبه على المرأة 

 فبطل أن يكون اللعان حكم سائر الشهادات.

 بتمام التعان الرجل يقع التفريق وينتفي الولد.)الشافعي(■ 

 ان البتي(َل يفرق بين المتَلعنين.)مصعب بن الزبير وعثم■

 -األحاديث واآلثار:

عن أنس بن مالك قال: أول لعان كان في اْلسَلم: أن هَلل بن أمية قذف شريك ■ »

 -فأخبره بذلك فقال له النبي  -صلى َّللا عليه وسلم  -ابن السحماء بامرأته فأتى النبي 

فقال له يكرر ذلك مرارا،  -أربعة شهداء، وإَل فحد في ظهرك  -صلى َّللا عليه وسلم 

هَلل: وَّللا يا رسول َّللا إن َّللا ليعلم إني لصادق ولينزلن َّللا عليك ما يبرئ به 

ظهري من الجلد؟ فبينما هم كذلك إذ نزلت آية اللعان، فدعا هَلَل فشهد أربع شهادات 

باَّلل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة َّللا عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت 

ربع شهادات باَّلل إنه لمن الكاذبين، فلما كان في الرابعة أو الخامسة المرأة فشهدت أ

وقفوها فإنها موجبة، فتلكأت حتى ما شككنا  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال رسول َّللا 

أنها ستعترف ثم قالت: َل أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين، فقال رسول 

جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو انظروها، فإن  -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

لهَلل بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك ابن السحماء 

: -صلى َّللا عليه وسلم  -فقال رسول َّللا  -فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين  -

 «لوَل ما سبق من كتاب َّللا لكان لي ولها شأن

حين أمر المتَلعنين باللعان أمر  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عباس: أن النبي ■ 

 رجَل أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: إنها موجبة.)صحيح(

فرق بين أخوي بني  -صلى َّللا عليه وسلم  -إن رسول َّللا »عن ابن عمر قال: ■ 

 صحيح(«)العجَلن

حسابكما »للمتَلعنين:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر يقول: قال رسول َّللا ■ 

 صحيح(«)على َّللا أحدكما كاذب َل سبيل لك عليها

منع من أن « َل سبيل لك عليها: »-عليه الصَلة والسَلم  -قال المؤلف: وقوله 

ذلك بنص الخبر إَل بعد تمام  -عليه الصَلة والسَلم  -يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل 

 ينئذ.التعانهما جميعا، فَل يقع التفريق إَل ح
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َلعن بين رجل وامرأته  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر قال: " إن النبي ■ 

 فانتفى عن ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ".)صحيح(

فكانت »فذكر حديث اللعان وفيه  -عن سهل بن سعد قال: إن عويمرا العجَلني ■

 صحيح(«)حامَل فكان الولد إلى أمه

 1111جهالة امرأة في طهر واحد[م]مسألة تزوج رجَلن ب

فإن تزوج رجَلن بجهالة امرأة في طهر واحد، أو ابتاع أحدهما أمة من اْلخر 

ولم يعرف أيهما اِلول، وَل تاريخ النكاحين  -وكان اِلول قد وطئها أيضا  -فوطئها 

ه أو الملكين: فظهر بها حمل، فأتت بولد، فإنه إن تداعياه جميعا: فإنه يقرع بينهما في

 فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد، وقضي عليه لخصمه بحصته من الدية.

إن كان واحدا فنصف الدية، وإن كانوا ثَلثة فلهما ثلثا الدية، وإن كانوا أربعة فثَلثة 

أرباع الدية، وهكذا الحكم فيما زاد، سواء كان المتداعيان أجنبيين، أو قريبين أو أبا 

 وابنا، أو حرا وعبدا.

 ان أحدهما مسلما واْلخر كافرا ألحق بالمسلم وَل بد بَل قرعة.فإن ك

فإن تدافعاه جميعا، أو لم ينكراه وَل تداعياه، فإنه يدعى له بالقافة فإن شهد منهم واحد 

عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد هذا؟ ألحق به نسبه، فإن ألحقه واحد أو أكثر باثنين 

 يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين، وَل فصاعدا طرح كَلمهم وطلب غيرهم ،وَل

 ابن امرأتين.

وكذلك إن تداعت امرأتان فأكثر ولدا، فإن كان في يد إحداهما فهو لها وإن كان في 

أيديهن كلهن، أو لم يتداعياه وَل أنكرتاه، أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا.. وَل 

رجَلن فصاعدا يتداعيان الولد : وهو ال-يخرج عن حكم القافة شيء إَل موضع واحد 

فإن هاهنا إن لم تكن بينة وَل عرف ِليهما كان الفراش، وإَل أقرع بينهما كما ذكرنا.. 

وأما قولنا: إن تداعى في الولد مسلم وكافر: ألحق بالمسلم، فلقول َّللا عز وجل: }فأقم 

ذلك الدين القيم  وجهك للدين حنيفا فطرت َّللا التي فطر الناس عليها َل تبديل لخلق َّللا

 [ .٢1ولكن أكثر الناس َل يعلمون{ ]الروم: 

« كل مولود يولد على الفطرة: »-صلى َّللا عليه وسلم  -والثابت من قول رسول َّللا 

. 

ورويناه أيضا على الملة: حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو 

التي ولد عليها إَل بيقين كون  يشركانه، فَل يجوز أن ينقل عما ولد عليه من الفطرة

 وباَّلل تعالى التوفيق. -الفراش لكافر بَل إشكال 
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 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: سعيد بن المسيب وبه يقول قتادة، وغيره، ومالك، والشافعي، ■

وجمهور أصحابنا: إَل أن مالكا قال: َل يحكم بقول القافة إَل في ولد أمة َل في ولد 

 حرة.

فهو ابنهما يرثانه  -وهو في أيديهما  -يجوز الحكم بالقافة ، وإن ادعى الولد اثنان َل ■

ويرثهما.)النخعي وأبو حنيفة وأصحابه فإن كانوا أكثر من اثنين قال أبو حنيفة: هو 

ابنهم كلهم ولو كانوا ألفا ، وقال محمد بن الحسن: يكون ابن ثَلثة وَل يكون ابن أكثر 

 يكون إَل ابن اثنين فقط َل ابن أكثر(،وقال أبو يوسف: َل 

قال المؤلف: وموهوا في إلحاقهم الولد باثنين برواية ساقطة عن عمر، ِلنها مرسلة 

من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، ولم يحفظ سعيد عن عمر شيئا إَل نعي 

النعمان بن مقرن على المنبر، مع أن فيها: أنه حكم مع القافة بذلك ، ومن طريق 

إبراهيم النخعي عن عمر، ولم يدركه أصَل ، ومن طريق ابن سيرين عن عمر أنه 

 توقف فيه ، ورواية عن علي فيها قالوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.

 -األحاديث واآلثار:

دخل علي  -صلى َّللا عليه وسلم  -إن رسول َّللا »عن عائشة أم المؤمنين قالت ■ 

تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم 

 صحيح(«)وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه اِلقدام لمن بعض

 -صلى َّللا عليه وسلم  -دخل علي رسول َّللا »عن عائشة أم المؤمنين قالت ■ 

مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن 

قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه  زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما

 صحيح(«)أقدام بعضها من بعض

صلى  -حديث العرنيين وقتلهم الرعاء وأخذهم إبل النبي »عن أنس بن مالك فذكر ■ 

قافة في طلبهم  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال أنس فبعث رسول َّللا  -َّللا عليه وسلم 

 صحيح(«)فأتى بهم

 أن " القيافة " علم صحيح يجب القضاء به في اِلنساب واْلثار. قال المؤلف: فصح

كان علي باليمن فأتى بامرأة وطئها ثَلثة في طهر واحد، »عن زيد بن أرقم قال: ■ 

فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، 

فألزم الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل ثم سأل اثنين، حتى فرغ، فأقرع بينهم، 
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فضحك حتى بدت  -صلى َّللا عليه وسلم  -عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول َّللا 

 صحيح(«)نواجذه

دون أن ينكر ما يرى أو  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: َل يضحك رسول َّللا 

 يسمع ما َل

َل يسر إَل بالحق  -ه الصَلة والسَلم علي -وهو  -يجوز ألبتة إَل أن يكون سرورا به 

 وَل يجوز أن يسمع باطَل فيقره.)صحيح( -

إن أحدكم يجمع : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن عبد َّللا بن مسعود أنا رسول َّللا ■ 

خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 

 صحيح(«)يرسل الملك فينفخ فيه الروح

قال المؤلف: فصح يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة، وبَل شك أن الدقيقة 

التي تقع فيها النطفة في الرحم هي غير الدقيقة التي يقع فيها مني الواطئ الثاني، فلو 

جاز أن يجمع الماءان فيصير منهما ولد واحد، لكان العدد مكذوبا فيه، ِلنه إن عد من 

ِلولى، فهو لْلول وحده فلو استضاف إليه الثاني َلبتدأ العدد من حين وقوع النطفة ا

 حين حلول المني الثاني، فكان يكون في بعض اِلربعين يوما نقص وزيادة بَل شك.

عن الزهري في رجل وقع على امرأة لعبده وهي أمته قال: فدعا لهما القافة، فإن ■ 

افة في رجلين اشتركا في عروة بن الزبير أخبرني: أن عمر بن الخطاب دعا الق

 الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقه بأحدهما.)صحيح(

عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال هشام: ■ 

وسمعته يحدث أبي قال: إن رجلين وقعا بامرأة في الجاهلية، فولدت غَلما، فلما كان 

رجَل من بني كعب فقال: انظر فاستبطن واستظهر؟  عمر ادعياه جميعا فدعا عمر

فقال: والذي أكرمك بالخَلفة لقد اشترك فيه جميعا، فضربه عمر بالدرة حتى 

ثم دعا عمر بالمرأة  -اضطجع، وقال له عمر: لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب 

مر فسألها، فقالت: هذا كان يطؤني، فإذا كان يطؤني حماني من الناس حتى إذا است

بي الحمل خَل بي فأهرقت دما كثيرا فجاءني هذا فوطئني، فَل أدري من أيهما هو؟ 

فقال الكعبي: َّللا أكبر، شركاء فيه ورب الكعبة، فقال عمر: أما أنا فقد رأيت ما 

رأيت، ثم قال للغَلم: اختر أيهما شئت؟ قال يحيى بن عبد الرحمن: فلقد رأيت حين 

 به.)صحيح( سفع أحدهما بيد الغَلم ثم ذهب

عن ابن عمر قال: اشترك رجَلن في طهر امرأة فولدت غَلما فدعا عمر بالقافة ■ 

فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله عمر بينهما.)ضعيف()توبة العنبري 

 ضعيف(
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عن محمد بن سيرين قال: اختصم إلى أبي موسى اِلشعري في ولد ادعاه دهقان، ■ 

ة فنظروا إليه فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا ورجل من العرب، فدعا القاف

 العلج، ولكن ليس بابنك فخل عنه فإنه ابنه.)صحيح(

عن زياد بن أبي زياد قال: انتفى ابن عباس من ولد له؟ فدعا له ابن كلدة القائف، ■ 

 فقال له: أما إنه ولده، فادعاه ابن عباس.

 1111َل في الوفاة[م]مسألة َل عدة في شيء من وجوه فسخ النكاح إ

وَل عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إَل في الوفاة وفي المعتقة التي تختار 

لهما بالعدة، ولم يأمر  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فراق زوجها، ِلمر رسول َّللا 

 غيرهما بعدة وَل يجوز أمرها بذلك؛ ِلنه شرع لم يأذن به َّللا تعالى.

 -اْلثار:

عباس: كانوا إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض عن ابن ■ 

 وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح.)صحيح(

قال المؤلف: فهذا ابن عباس يحكي: أن هذا فعل الصحابة جملة فَل يجوز خَلفه، 

 وبذلك جاء النص..

 ]مسألة أراد طَلق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في ]كتاب الطَلق[

 1111حيضتها[م

قال ابن حزم: من أراد طَلق امرأة له قد وطئها: لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، 

 وَل في طهر وطئها فيه.

فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطَلق 

 وهي امرأته كما كانت، إَل أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثَلثة مجموعة فيلزم.

إن شاء طلقة  -كيفما أوقعه  -فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طَلق سنة َلزم 

 واحدة، وإن شاء طلقتين مجموعتين، وإن شاء ثَلثا مجموعة.

فإن كانت حامَل منه أو من غيره: فله أن يطلقها حامَل وهو َلزم، ولو إثر وطئه 

إن  -ا وفي حال حيضتها إياها فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهره

واحدة، وإن شاء اثنتين وإن شاء ثَلثا ، فإن كانت لم تحض قط، أو قد انقطع  -شاء 

حيضها طلقها أيضا كما قلنا في الحامل متى شاء ، وفيما ذكرنا اختَلف في ثَلثة 

 :-مواضع 

 هل ينفذ الطَلق الذي هو بدعة مخالف ِلمر َّللا عز وجل أم َل ينفذ؟ -أحدها 



 

129 
 

 هل طَلق الثَلث بدعة أم َل؟ -اني والث

 صفة طَلق السنة. -والثالث 

برهان ما قلنا: قول َّللا عز وجل: }يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 

 [٢١طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها{ ]اِلحزاب: 

قها وقتا، وَل عددا: فأباح عز وجل طَلق التي لم تمس بالوطء، ولم يحد في طَل

وإن دخل بها، وطال مكثها معه، وَل أشفرها فحملت  -فوجب من ذلك أن هذا حكمها 

 من ذلك، ِلنه لم يمسها.

وَل تكون بذلك محصنة، ِلن َّللا تعالى لم يستثن شيئا من ذلك }وما كان ربك نسيا{ 

إذا طلقتم النساء [.. وأما في الموطوءة فقول َّللا عز وجل: }يا أيها النبي ٦٢]مريم: 

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا َّللا ربكم َل تخرجوهن من بيوتهن وَل 

يخرجن إَل أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود َّللا ومن يتعد حدود َّللا فقد ظلم نفسه َل 

 [0تدري لعل َّللا يحدث بعد ذلك أمرا{ ]الطَلق: 

منا َّللا عز وجل كيف يكون طَلق والعدة َل تكون من الطَلق إَل في موطوءة فعل

الموطوءة، وأخبرنا أن تلك حدود َّللا، وأن من تعداها ظالم لنفسه..فصح أن الطَلق 

أو قد انقطع  -المذكور َل يكون إَل للعدة كما أمر َّللا عز وجل.. وأما التي لم تحض 

َلق فإن َّللا عز وجل أجمل لنا إباحة الطَلق، وبين لنا طَلق الحامل، وط -حيضها 

التي تحيض، ولم يحد لنا تعالى في التي لم تحض، وَل في التي انقطع حيضها حدا، 

 فوجب أنه تعالى أباح طَلقها متى شاء الزوج..

وقال أيضا: وذلك أنه َل خَلف بين أحد من أهل العلم قاطبة، وفي جملتهم جميع 

: بدعة نهى المخالفين لنا في ذلك في أن الطَلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه

 -عليه الصَلة والسَلم  -مخالفة ِلمره  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -عنها رسول َّللا 

فإذ َل شك في هذا عندهم: فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها 

 بدعة وضَللة..

بمراجعتها  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -وقال أيضا: وقال بعضهم: أمر رسول َّللا 

بَل  -يل على أنها طلقة يعتد بها فقلنا: ليس ذلك دليَل على ما زعمتم، ِلن ابن عمر دل

برفض فراقه  -عليه الصَلة والسَلم  -إذ طلقها حائضا فقد اجتنبها، فإنما أمره  -شك 

لها وأن يراجعها كما كانت قبل، بَل شك ، وقال بعضهم: الورع إلزامه تلك الطلقة إذ 

 قتين فتبقى عنده، ولعلها مطلقة ثَلثا .قد يطلقها بعد ذلك طل

فقلنا: بل هذا ضد الورع، إذ تبيحون فرجها ِلجنبي بَل بيان، وإنما الورع أن َل 

تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين من أن َّللا عز وجل أباحها له وحرمها 
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م تلزمونه على من سواه إَل بيقين، وأما بالظنون والمحتمَلت فَل.. فإن قالوا: إنك

الطَلق في الحيض، وفي طهر مسها فيه إذا كان طَلقا ثالثا أو ثَلثة مجموعة، وهي 

 غير المدخول بها بكل حال؟

[ َل إشكال في أنه 0قلنا: نعم، ِلن قول َّللا عز وجل: }فطلقوهن لعدتهن{ ]الطَلق: 

وفي هذين  -تعالى إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطَلق دون الثَلث 

ابن عمر، ولم يأمر قط عز وجل  -صلى َّللا عليه وسلم  -الوجهين أفتى رسول َّللا 

بذلك في غير مدخول بها، وَل فيمن طلق ثالثة، أو ثَلثة مجموعة وليس في غير 

المدخول بها عدة طَلق فيلزم أن يطلق لها، كما بينا بنص القرآن وقوله تعالى: }َل 

[ }فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 0ك أمرا{ ]الطَلق: تدري لعل َّللا يحدث بعد ذل

 [ وليس هذا في طَلق الثَلث.8بمعروف أو فارقوهن بمعروف{ ]الطَلق: 

تَاِن{ ]البقرة:  ا قَْولُهُْم َمْعنَى قَْولِِه: }الطََّلُق َمرَّ ةا 88١وقال أيضا: َوأَمَّ [ أَنَّ َمْعنَاهُ: َمرَّ

ٍة فََخطَأٌ، بَْل هَِذهِ  تَْيِن{ ]اِلحزاب:  بَْعَد َمرَّ [ ٢0اْْليَةُ َكقَْولِِه تََعالَى: }نُْؤتِهَا أَْجَرهَا َمرَّ

ةٌ لَنَا  ا تَْعلِيٌم لَِما ُدوَن الثَََّلِث ِمْن الطَََّلِق، َوهَُو ُحجَّ ا َوهَِذِه اْْليَةُ أَْيضا أَْي ُمَضاَعفاا َمعا

نَِّة هَُو أَْن يَُطلِّقَهَا  -الِفِيَن لَنَا يَْعنِي اْلُمخَ  -َعلَْيِهْم، ِِلَنَّهُْم ََل يَْختَلِفُوَن  فِي أَنَّ طَََلَق السُّ

 فِي قَْوِل طَائِفٍَة ِمْنهُْم. -َواِحَدةا، ثُمَّ يَْتُرَكهَا َحتَّى تَْنقَِضَي ِعدَّتُهَا 

ِمْن هََذا فِي هَِذِه : َولَْيَس َشْيٌء -َوفِي قَْوِل آَخِريَن ِمْنهُْم: أَْن يَُطلِّقَهَا فِي ُكلِّ طُْهٍر طَْلقَةا 

اْْليَِة، َوهُْم ََل يََرْوَن َمْن طَلََّق طَْلقَتَْيِن ُمتَتَابَِعتَْيِن فِي َكََلٍم ُمتَِّصٍل: طَََلَق ُسنٍَّة، فَبَطََل 

تَاِن{ ]البقرة:  ِة َمْن قَ 88١تََعلُّقُهُْم بِقَْولِِه تََعالَى: }الطََّلُق َمرَّ اَل: [ ... ثُمَّ َوَجْدنَا ِمْن ُحجَّ

ِ تََعالَى: }فَإِْن طَلَّقَهَا فََل تَِحلُّ لَهُ مِ  ْن إنَّ الطَََّلَق الثَََّلَث َمْجُموَعةا ُسنَّةٌ َوََل بِْدَعةٌ قَْوُل َّللاَّ

ا َغْيَرهُ{ ]البقرة:  قَةا، 8٢1بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوجا [ فَهََذا يَقَُع َعلَى الثَََّلِث َمْجُموَعةا َوُمفَرَّ

َوَكَذلَِك قَْوله تََعالَى:  -ُجوُز أَْن يَُخصَّ بِهَِذِه اْْليَِة بَْعُض َذلَِك ُدوَن بَْعٍض بَِغْيِر نَصٍّ َوََل يَ 

وهُنَّ فََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ   }إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموهُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّ

ونَهَا{ ]اِل ا قَْولُنَا فِي طَََلِق اْلَحاِمِل، َواَلَّتِي لَْم يَطَأْهَا، ٢١حزاب: تَْعتَدُّ [ ُعُموٌم.. َوأَمَّ

َواَلَّتِي لَْم تَِحْض، َواَلَّتِي يَئَِسْت ِمْن اْلَمِحيِض: فَإِنَّ النُُّصوَص الَّتِي َذَكْرنَا قَْبُل َوإِنََّما 

 ..َجاَءْت فِي اللََّواتِي ِعدَّتُهُنَّ اِْلَْطهَارُ 

 -أقوال الفقهاء:

الطَلق في الحيض أو في طهر مسها فيه َل يقع وَل تحسب تطليقة.)طاوس ■

 وخَلس بن عمرو(

 طَلق الثَلث مجموعة بدعة وَل يقع.)الحسن(■ 

 طَلق الثَلث مجموعة بدعة ويحسب واحدة.■ 
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، َوَمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوَعْبُد يَكِرهَ أَْن يَُطلِّقَهَا أَْكثََر ِمْن َواِحَدٍة.) اللَّْيُث، َواِْلَْوزَ ■  اِعيُّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم(  اْلَعِزيِز ْبُن اْلَماِجُشوِن، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 طَلق الثَلث مجموعة سنة َل كراهة فيها.)أبو ذر وشريح والشافعي (■ 

حتى تحيض فإذا طهرت  طَلق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ثم يتركها■ 

 طلقها ثم تركها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها الثالثة.)النخعي والشعبي(

 -األحاديث واآلثار:

صلى َّللا عليه وآله وسلم  -عن ابن عمر قال " طلقت امرأتي على عهد رسول َّللا ■ 

مره »فقال:  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول َّللا  -

راجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن فلي

 صحيح(«)يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر َّللا أن تطلق لها النساء

قال المؤلف: فكان هذا بيانا َل يحل خَلفه، وقد روي هذا الخبر بنقصان عما 

 ⬇⬇أوردناه

صلى َّللا  -فأتى عمر النبي  -حائض  وهي -عن ابن عمر يقول طلقت امرأتي ■ 

مره » -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فذكر ذلك له، فقال النبي  -عليه وآله وسلم 

 صحيح(«)فليراجعها فإذا طهرت فإن شاء طلقها

قال علي: وزيادة العدل َل يحل ترك  -قال المؤلف: وروينا اِلخذ بهذا عن عطاء 

 احدة، في مقام واحد.وهو خبر واحد، عن قصة و -اِلخذ بها 

صلى َّللا عليه وآله  -عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول َّللا ■ 

 صحيح(«)مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حامَل: »-وسلم 

، من طلق في بدعة » -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -عن أنس قال: قال رسول َّللا ■ 

إسماعيل بن أمية الذراع، فإن كان القرشي  موضوع() من طريق«)ألزمناه بدعته

فهو  -فهو ضعيف متروك، وإن كان غيره  -وهو بَل شك  -الصغير البصري 

 عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة( -ومن طريق  -مجهول َل يعرف من هو

: وجهان حَلل، ووجهان حرام، -عن ابن عباس يقول: الطَلق على أربعة أوجه ■

لقها من غير جماع أو حامَل مستبينا حملها، وأما الحرام فأن فأما الحَلل فأن يط

 يطلقها حائضا أو حين يجامعها َل يدري أيشتمل الرحم على الولد أم َل؟)صحيح(

 قال المؤلف: ومن المحال أن يخبر ابن عباس عما هو جائز بأنه حرام.
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له، ومن خالف  أن ابن مسعود قال: من طلق كما أمر َّللا تعالى فقد بين َّللا تعالى■ 

 فإنا َل نطيق خَلفه.)صحيح(

عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: َل يعتد ■ 

 لذلك.)صحيح(

عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي ■ 

ثة يطلقها زوجها وهي حائض أنها َل تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثَل

 قروء.)ضعيف(

عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه ■ 

 الطَلق وتعتد بثَلث حيض سوى تلك الحيضة.)ضعيف(

صلى َّللا  -فسأل عمر رسول َّللا  -وهي حائض  -عن ابن عمر أنه طلق امرأته ■ 

حتى تطهر ثم تحيض  مره فليراجعها ثم ليمسكها»عن ذلك؟ فقال:  -عليه وآله وسلم 

ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر 

 وهي واحدة.)صحيح(« َّللا تعالى أن تطلق لها النساء

قال المؤلف: فهذه لفظة أتى بها ابن أبي ذئب وحده؛ وَل نقطع على أنها من كَلم 

عليه  -ممكن أن تكون من قول من دونه ؛ و-صلى َّللا عليه وآله وسلم  -رسول َّللا 

 والشرائع َل تؤخذ بالظنون. -الصَلة والسَلم 

عن سالم عن أبيه فذكر طَلقه َلمرأته وهي حائض، وقال في آخره: فراجعتها ■ 

 وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.)صحيح(

ا تطليقة، حسبه -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -قال المؤلف: فلم يقل فيه: إن رسول َّللا 

هو الذي قال له: أعتد بها طلقة، إنما هو إخبار عن  -عليه الصَلة والسَلم  -وَل أنه 

 .-صلى َّللا عليه وآله وسلم  -وَل حجة في فعله وَل فعل أحد دون رسول َّللا  -نفسه 

 -عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ■ 

هل حسبت تطليقة عبد َّللا بن عمر امرأته حائضا على عهد  -عطاء ونحن مع 

 ؟ قال: نعم.)صحيح(-صلى َّللا عليه وآله وسلم  -رسول َّللا 

فموقوف عليه ليس فيه: أنه سمعه من ابن عمر فبطل  -قال المؤلف: وأما خبر نافع 

 اَلحتجاج به.

بن عمر قال أبو الزبير أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ا■ 

كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق ابن  -وأنا أسمع  -

فسأل  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول َّللا 
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فقال: إن ابن عمر طلق امرأته  -صلى َّللا عليه وسلم  -عمر عن ذلك رسول َّللا 

فردها علي ولم يرها شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق إذا  وهي حائض قال عبد َّللا:

" يا أيها النبي إذا طلقتم  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -شاء أو ليمسك وقرأ رسول َّللا 

 النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ".)صحيح(

 -عن ابن عمر )أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول َّللا ■ 

أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة  -م صلى َّللا عليه وسل

أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر 

 من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر َّللا تعالى أن تطلق لها النساء.

ى َّللا عليه صل -قال ابن عمر: أأنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول َّللا 

أمرك بذلك، وإن كنت طلقتها ثَلثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك،  -وسلم 

 وعصيت ربك فيما أمرك به من طَلق امرأتك()صحيح(

ِ »عن محمود بن لبيد قال: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْخبََر َرُسوُل َّللاَّ َعْن َرُجٍل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوأَنَا بَْيَن  طَلََّق اْمَرأَتَهُ  ا فَقَاَم َغْضبَاَن ثُمَّ قَاَل: أَيَْلَعُب بِِكتَاِب َّللاَّ ثَََلَث تَْطلِيقَاٍت َجِميعا

ِ أَََل أَْقتُلُهُ   ضعيف مرسل(«)أَْظهُِرُكْم، فَقَاَم َرُجٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن الطَََّلُق َعلَى َعْهِد َرسُ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َوأَبِي بَْكٍر َوَسنَتَْيِن ِمْن ِخََلفَِة ُعَمَر: طَََلُق الثَََّلِث َواِحَدةا، فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: إنَّ 

َضْينَاهُ َعلَْيِهْم؟ فَأَْمَضاهُ النَّاَس قَْد اْستَْعَجلُوا فِي أَْمٍر َكاَن لَهُْم فِيِه أَنَاةٌ، فَلَْو أَمْ 

 َعلَْيِهْم.)صحيح(

ْهبَاِء قَاَل َِلْبِن َعبَّاٍس: أَلَْم تَْعلَْم أَنَّهَا َكانَْت الثَََّلُث تُْجَعُل َواِحَدةا َعلَى َعْهِد ■  أَنَّ أَبَا الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ا ِمْن إَماَرِة ُعَمَر؟ قَاَل: َوأَبِي بَْكٍر  -َصلَّى َّللاَّ َوَصْدرا

 نََعْم.)صحيح(

ََلةُ َوالسَََّلُم  -قال المؤلف: فَلَْيَس َشْيٌء ِمْنهُ أَنَّهُ  هَُو الَِّذي َجَعلَهَا َواِحَدةا، أَْو  -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َردَّهَا إلَى اْلَواِحَدِة، َوََل أَنَّهُ  هُ.. َعلِمَ  -َعلَْيِه الصَّ  بَِذلَِك فَأَقَرَّ

َوفِي  -عن َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ فْي َحِديِث اللَِّعاِن ُعَوْيِمٌر اْلَعْجََلنِيُّ َمَع اْمَرأَتِِه ■ 

ِ إْن أَْمَسْكتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَََلثاا قَْبَل أَْن يَ »آِخِرِه: أَنَّهُ قَاَل:  أُْمَرهُ َكَذْبُت َعلَْيهَا يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى  -ثُمَّ قَاَل: َوأَنَا َمَع النَّاِس ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   صحيح(«)-َّللاَّ

ِ تَ  ِ قال المؤلف: لَْو َكاَن طَََلُق الثَََّلِث َمْجُموَعةا َمْعِصيَةا َّلِلَّ  -َعالَى لََما َسَكَت َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   فََصحَّ يَقِيناا أَنَّهَا ُسنَّةٌ ُمبَاَحةٌ( -َعْن بَيَاِن َذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ
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َجْت فَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  طَلََّق. فَُسئَِل إنَّ َرُجَلا َطلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا فَتََزوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِل؟ قَاَل: ََل، َحتَّى يَُذوَق ُعَسْيلَتَهَا  -َصلَّى َّللاَّ أَتَِحلُّ لِْْلَوَّ

لُ   صحيح(«)َكَما َذاَق اِْلَوَّ

َمْخُزوِميَّ طَلَّقَهَا ثَََلثاا ثُمَّ عن فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيٍس ُ: أَنَّ َزْوَجهَا اْبَن َحْفِص ْبِن اْلُمِغيَرِة الْ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه  -اْنطَلََق إلَى اْليََمِن، فَاْنطَلََق َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد فِي نَفٍَر فَأَتَْوا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا فَهَْل  فِي بَْيِت َمْيُمونَةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فَقَالُوا: إنَّ اْبَن َحْفصٍ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -»لَهَا ِمْن نَفَقٍَة؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : لَْيَس لَهَا نَفَقَةٌ َوَعلَْيهَا -َصلَّى َّللاَّ

ةُ   صحيح(«)اْلِعدَّ

ِ إنَّ »َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس قَالَْت: ■  َزْوِجي طَلَّقَنِي ثَََلثاا َوأَنَا أََخاُف قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

لَتْ  ؟ قَاَل: فَأََمَرهَا فَتََحوَّ  صحيح(«)أَْن يَْقتَِحَم َعلَيَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا نَْقُل تََواتٍُر َعْن فَاِطَمةَ بِأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -ِسَواهَا بِأَنَّ َزْوَجهَا طَلَّقَهَا ثَََلثاا ، َوبِأَنَّهُ  أَْخبََرهَا ِهَي َونَفَرٌ   -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َحَكَم فِي اْلُمَطلَّقَِة ثَََلثاا َولَْم يُْنِكْر  َذلَِك، َوََل أَْخبََر بِأَنَّهُ لَْيَس  -َعلَْيِه الصَّ

ْهِريَّ َرَوى َعْن أَبِي َسلََمةَ َوفِي هََذا ِكفَا -بُِسنٍَّة  يَةٌ لَِمْن نََصَح نَْفَسهُ ، فَإِْن قِيَل: إنَّ الزُّ

ْهِريُّ َعْن  -هََذا اْلَخبََر فَقَاَل فِيِه: إنَّهَا َذَكَرْت أَنَّهُ طَلَّقَهَا آِخُر ثَََلَث تَْطلِيقَاٍت  َوَرَوى الزُّ

ِ ْبِن ُعتْ  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ بَةَ أَنَّ َزْوَجهَا أَْرَسَل إلَْيهَا بِتَْطلِيقٍَة َكانَْت بَقِيَْت لَهَا ِمْن طَََلقِهَا ُعبَْيِد َّللاَّ

ثَْتهُ  - َوَذَكَر بَاقَِي اْلَخبَِر؟  -فََذَكَر اْلَخبََر َوفِيِه: فَأَْرَسَل َمْرَواُن إلَْيهَا قَبِيَصةُ ْبُن ُذَؤْيٍب فََحدَّ

ِ فَُمْنقَِطَعةٌ، لَْم يَْذُكْر قُْلنَا: نََعْم، هََكَذا َرَواهُ الزُّ  ا ِرَوايَتُهُ ِمْن طَِريِق ُعبَْيِد َّللاَّ ، فَأَمَّ ْهِريُّ

ِ َذلَِك َعْنهَا، َوََل َعْن قَبِيَصةَ َعْنهَا، إنََّما قَاَل: إنَّ فَاِطَمةَ طَلَّقَهَا َزْوُجهَا، َوأَنَّ  ُعبَْيُد َّللاَّ

 ثَْتهُ.َمْرَواَن بََعَث إلَْيهَا قَبِيَصةَ فََحدَّ 

ا َخبَُرهُ َعْن أَبِي َسلََمةَ فَُمتَِّصٌل  ِ  -َوأَمَّ  -إَلَّ أَنَّ ِكََل اْلَخبََرْيِن لَْيَس فِيِهَما: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِحيُح ا -أَْخبََرْتهُ ِهَي َوََل َغْيُرهَا بَِذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ لَِّذي إنََّما اْلُمْسنَُد الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فِيِه: أَنَّهُ  يَِّة طَََلقِهَا َوأَنَّهَا أَْخبََرْتهُ، فَِهَي الَّتِي  -َعلَْيِه الصَّ َسأََل َعْن َكمِّ

ْجَماِل َجاَء ُحْكُمهُ  َلا َوَعلَى َذلَِك اْْلِ ْمنَا أَوَّ ََلةُ َوالسَََّلُم .. -قَدَّ  َعلَْيِه الصَّ

فََذَكَر اْلَحِديَث  -طَلََّق َعْبُد يَِزيَد أَبُو ُرَكانَةَ َوإِْخَوتُهُ أُمَّ ُرَكانَةَ »قَاَل: َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوفِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ: َراِجْع اْمَرأَتََك أُمَّ ُرَكانَةَ َوإِْخَوتِِه  -َصلَّى َّللاَّ

ِ؟ قَاَل: قَْد َعلِْمُت أَْرِجْعهَا َوتَََل }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا فَقَاَل: إنِّي َطلَّْقتُهَا  ثَََلثاا يَا َرُسوَل َّللاَّ

{ ]الطَلق:   .)ضعيف()فيه مجهول([ « 0طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّتِِهنَّ

اِمِت قَاَل: ■  لَهُ أَْلَف تَْطلِيقٍَة فَاْنطَلََق أَبِي إلَى َطلََّق َجدِّي اْمَرأَةا »َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََذَكَر َذلَِك لَهُ، فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا تِْسُعمِ  - ا ثَََلٌث فَلَهُ، َوأَمَّ َك، أَمَّ َ َجدُّ ائٍَة َوَسْبٌع َوتِْسُعوَن فَُعْدَواٌن َوظُْلٌم، إْن أََما اتَّقَى َّللاَّ
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ُ َعذَّبَهُ، َوإِْن َشاَء َغفََر لَهُ  َولَْيَس  -ضعيف() ِمْن طَِريِق يَْحيَى ْبِن اْلَعََلِء «)َشاَء َّللاَّ

افِيِّ  -بِاْلقَِويِّ  ِ ْبِن اْلَولِيِد اْلَوصَّ ِ ْبِن َعْن إْبرَ  -َوهَُو هَالٌِك  -َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ اِهيَم ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ

اِمِت  ا، ِِلَنَّهُ لَْم يُوَجْد قَطُّ فِي  -َوهَُو َمْجهُوٌل ََل يُْعَرفُ  -ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ثُمَّ هَُو ُمْنَكٌر ِجد ا

ُ َعْنهُ  -َشْيٍء ِمْن اْْلثَاِر: أَنَّ َوالَِد ُعبَاَدةَ  ْسََلَم، فََكيْ  -َرِضَي َّللاَّ هُ؟ َوهَُو أَْدَرَك اْْلِ َف َجدُّ

)  ُمَحاٌل بََِل َشكٍّ

ِ ْبُن ُعَمَر " أَنَّهُ طَلََّق اْمَرأَتَهُ َوِهَي َحائٌِض ثُمَّ أََراَد أَْن يُْتبَِعهَا تَْطلِيقَتَْيِن ■  َعْبُد َّللاَّ

 ِ ُ  -أُْخَريَْيِن ِعْنَد اْلقُْرأَْيِن اْلبَاقِيَْيِن فَبَلََغ َذلَِك َرُسوَل َّللاَّ فَقَاَل: » - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

نَّةَ  ُ إنََّك قَْد أَْخطَأَْت السُّ يَا »فَقُْلت:  -َوَذَكَر اْلَخبََر، َوفِيِه « يَا اْبَن ُعَمَر َما هََكَذا أََمَرَك َّللاَّ

ِ لَْو ُكْنُت َطلَّْقتُهَا ثَََلثاا أََكاَن لِي أَْن أَُراِجَعهَا؟ قَاَل: ََل  ، َكانَْت تَبِيُن َوتَُكوُن َرُسوَل َّللاَّ

َوهَُو َضِعيٌف  -ضعيف() َعْن ُرَزْيِق ْبِن ُشَعْيٍب أَْو ُشَعْيِب ْبِن ُرَزْيٍق الشَّاِميِّ «)َمْعِصيَةا 

اِع َوَجهَالَتَهُ( -  َوقَْد َذَكْرنَا َضْعَف إْسَماِعيَل ْبِن أَُميَّةَ الذَّرَّ

 ُر إَذا َظفََر بَِمْن طَلََّق ثَََلثاا أَْوَجَع َرْأَسهُ.عن أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُوُل: َكاَن ُعمَ ■

 عن ابن عمر :َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا َطلُقَْت َوَعَصى َربَّهُ.)صحيح(■ 

■ َ ْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا؟ قَاَل: لَْو اتَّقَْيت َّللاَّ عن طاوس قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس إَذا ُسئَِل َعمَّ

ا.)صحيح(  لََجَعَل لَك َمْخَرجا

عن َزْيُد ْبُن َوْهٍب أَنَّهُ َرفََع إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب بَِرُجٍل َطلََّق اْمَرأَتَهُ أَْلفاا فَقَاَل لَهُ ■

ِة َوقَاَل: إنَّمَ  ا يَْكفِيَك ِمْن ُعَمُر: أَطَلَّْقت اْمَرأَتَك؟ فَقَاَل: إنََّما ُكْنت أَْلَعُب، فََعََلهُ ُعَمُر بِالدَّرَّ

 َذلَِك ثَََلٌث.)صحيح(

َعْن َحبِيِب ْبِن أَبِي ثَابٍِت َجاَء َرُجٌل إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل: إنِّي َطلَّْقت اْمَرأَتِي ■ 

: بَانَْت ِمْنك بِثَََلٍث، َواْقِسْم َسائَِرهُنَّ بَْيَن نَِسائِك  يُْنِكْر َجْمَع  فَلَمْ  -أَْلفاا؟ فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

 الثَََّلِث.)صحيح(

َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِي يَْحيَى قَاَل: َجاَء َرُجٌل إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فَقَاَل: طَلَّْقُت اْمَرأَتِي ■ 

 أَْلفاا؟ فَقَاَل: بَانَْت ِمْنك بِثَََلٍث.)صحيح(

ا َوتِْسِعيَن؟ َعْن َعْلقََمةَ قَاَل: َجاَء َرُجٌل َعْن اْبِن َمْسعُ ■  وٍد فَقَاَل: إنِّي طَلَّْقت اْمَرأَتِي تِْسعا

 فَقَاَل لَهُ اْبُن َمْسُعوٍد: ثَََلٌث تُبِينُهَا َوَسائُِرهُنَّ ُعْدَواٌن.)صحيح(

ا ِمْن َغْيِر ■  نَِّة أَْن يُطَلِّقَهَا طَاِهرا ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: طَََلُق السُّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 (ِجَماٍع.)صحيح
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قال المؤلف: فَلَْم يَُخصَّ َطْلقَةا ِمْن طَْلقَتَْيِن ِمْن ثَََلٍث ، فَإِْن قِيَل: قَْد َرَوى اِْلَْعَمُش ..َعْن 

اْبِن َمْسُعوٍد َوفِيِه فَإَِذا َحاَضْت َوطَهَُرْت طَلَّقَهَا أُْخَرى، فَإَِذا َحاَضْت َوطَهَُرْت طَلَّقَهَا 

ا ُسنَّةٌ أُْخَرى. قُْلنَا: نََعْم، هََذا   َولَْيَس فِيِه أَنَّ َما َعَدا َذلَِك َحَراٌم َوبِْدَعةٌ. -أَْيضا

  ■ ِ ِد ْبِن ِسيِريَن قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: لَْو أَنَّ النَّاَس أََخُذوا بِأَْمِر َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

ا يَْبَدأُ فَيُطَلِّقُهَا تَْطلِيقَةا، ثُمَّ يَتََربَُّص َما تََعالَى فِي الطَََّلِق َما يُبِيُح َرُجٌل نَْفَسهُ فِي اْمرَ  أٍَة أَبَدا

 بَْينَهَا َوبَْيَن أَْن تَْنقَِضَي ِعدَّتُهَا، فََمتَى َما َشاَء َراَجَعهَا.)ضعيف منقطع(

 1111]َمْسأَلَةٌ قَاَل أَْنِت طَالٌِق َونََوى اْثنَتَْيِن أَْو ثَََلثًا[م

َسَواٌء قَاَل َذلَِك َونََواهُ فِي  -طَالٌِق، َونََوى اْثنَتَْيِن أَْو ثَََلثاا فَهَُو َكَما نََوى َوَمْن قَاَل: أَْنِت 

 َمْوطُوَءٍة أَْو فِي َغْيِر َمْوطُوَءٍة.

ُع أَنَّنَا قَْد َذَكْرنَا أَنَّ طَََلَق الثَََّلِث َمْجُموَعةا ُسنَّةٌ َوأَنَّ اْسَم الطَََّلِق يَقَ  -بُْرهَاُن َذلَِك 

َعلَْيهَا، َوَعلَى الثِّْنتَْيِن، َوَعلَى اْلَواِحَدِة، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَهَُو َما نََوى ِمْن َعَدِد الطَََّلِق 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِقَْوِل النَّبِيِّ  « إنََّما اِْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َوإِنََّما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى: »-َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن الطَََّلِق فَِهَي َواِحَدةٌ، ِِلَنَّهَا أَقَلُّ الطَََّلِق فَِهَي اْليَقِيُن الَِّذي ََل َشكَّ   فِيِه فَإِْن لَْم يَْنِو َعَددا

. -أَْن يَْلَزَمهُ، َوََل يَُجوُز أَْن يَْلَزَم ِزيَاَدةٌ بََِل يَقِيٍن   َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َواللَّْيِث، َوالشَّافِِعيِّ

: يَْلَزُمهُ َواِحَدةٌ ََل أَْكثَُر .  َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوُسْفيَاُن، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 1111]َمْسأَلَةٌ قَاَل لَِمْوطُوَءٍة أَْنِت طَالٌِق أَْنِت طَالٌِق أَْنِت طَالٌِق[م

فَإِْن نََوى التَّْكِريَر لَِكلَِمتِِه اِْلُولَى  -أَْنِت طَالٌِق فَلَْو قَاَل لَِمْوطُوَءٍة: أَْنِت طَالٌِق أَْنِت طَالٌِق 

فَإِْن نََوى بَِذلَِك أَنَّ ُكلَّ طَْلقٍَة  -َوإِْعََلَمهَا فَِهَي َواِحَدةٌ، َوَكَذلَِك إْن لَْم يَْنِو بِتَْكَراِرِه َشْيئاا 

َرهَا ثَََلثاا، و اثْ  .َغْيُر اِْلُْخَرى فَِهَي ثَََلٌث إْن َكرَّ تَْيِن بََِل َشكٍّ َرهَا َمرَّ  نَتَاِن إْن َكرَّ

فَلَْو قَاَل لَِغْيِر َمْوطُوَءٍة ِمْنهُ: أَْنِت طَالٌِق أَْنِت طَالٌِق أَْنِت طَالٌِق فَِهَي طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ فَقَْط، 

ةَ َعلَى َغْيِر َمْوطُوَءٍة إْذ ََل ِعدَّ  -َوِهَي فِي َغْيِر ِعدٍَّة ِمْنهُ  -ِِلَنَّ تَْكَراَرهُ لِلطَََّلِق َوقََع 

 بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوِهَي أَْجنَبِيَّةٌ بَْعُد، َوطَََلُق اِْلَْجنَبِيَِّة بَاِطٌل.

 -أقوال الفقهاء:

صح قول المؤلف عن: ِخََلٍس، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ فِي أََحِد أَْقَوالِِه، َوطَاُوٍس، ■

، َوِعْكِرَمةَ، َوأَبِ  ْعبِيِّ اِد ْبِن أَبِي َوالشَّ ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َوَحمَّ ي بَْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ

، َواْلَحَسِن ْبِن  -ُسلَْيَماَن  ُى َعْن ابن عباس وَمْسُروٍق ، َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ َوُروِّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِ  ، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ ي ُعبَْيٍد، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َحيٍّ

 َوأَْصَحابِِهْم.
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َق ■  إْن َكاَن َوَصَل َكََلَمهُ َوََل يَْقطَُع بَْعَضهُ َعْن بَْعٍض فَِهَي ثَََلٌث ََلِزَمةٌ، َوإِْن َكاَن فَرَّ

ِ ْبِن ُمَغفٍَّل اْلُمَزنِي  بَْيَن َكََلِمِه بَِسْكتٍَة فَِهَي طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ فَقَْط.)النخع َوهَُو  -ي وَعْبِد َّللاَّ

، َواللَّْيِث( -قَْوُل َمالٍِك   َواِْلَْوَزاِعيِّ

َق بَْيَن ُكلِّ طَََلٍق بَِسْكتٍَة أَْو ■  إْن َكاَن َذلَِك فِي َمْجلٍِس َواِحٍد فَِهَي ُكلُّهَا لََواِزُم َسَواٌء فَرَّ

ْق، َوإِْن َكاَن َذلِكَ  فِي َمَجالَِس َشتَّى لَْم يَْلَزْم ِمْن الطَََّلِق إَلَّ َما َكاَن فِي اْلَمْجلِِس  لَْم يُفَرِّ

ِل فَقَْط.)النخعي(  اِْلَوَّ

إَذا طَلُقَْت اْلبِْكُر ثَََلثاا فَِهَي َواِحَدةٌ.) َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح، وعطاء بن أبي يسار ■ 

 ،َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد وآخر قول الحسن(

ُ أَْعلَُم بُِمَراِدِهْم.قال ☆ قَةا ِمْن َمْجُموَعٍة، َوَّللَاَّ وا ُمفَرَّ  المؤلف: لَْم يَُخصُّ

 -اآلثار:

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِيَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا َولَْم يَُكْن َدَخَل بِهَا؟ قَاَل: ِهَي ثَََلٌث، فَإِْن ■ 

 َث لَْم يَقَْع َعلَْيهَا، ِِلَنَّهَا قَْد بَانَْت بِاِْلُولَى.)صحيح(طَلَّقَهَا َواِحَدةا ثُمَّ ثَنَّى ثُمَّ ثَلَّ 

ْحَمِن ْبِن ثَْوبَاَن قَاَل: طَلََّق َرُجٌل ِمْن ُمَزْينَةَ اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا قَْبلَ ■  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  َعْن ُمَحمَّ

ُخوِل، فََسأََل اْبَن َعبَّاٍس َوِعْنَدهُ أَبُو هَُرْيرَ ■  ةَ فَقَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: َواِحَدةٌ تُبِينُهَا َوثَََلٌث الدُّ

بَهَا اْبُن َعبَّاٍس.)ضعيف() ُعَمَر ْبَن َراِشٍد َضِعيٌف( ُمهَا، فََصوَّ  تَُحرِّ

ِ قَاَل فِيَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ اْلبِْكَر: وَ ■  اِحَدةٌ بَُكْيِر ْبِن النُّْعَماِن ْبِن أَبِي َعيَّاٍش أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

ُمهَا.  تُبِينُهَا، َوثَََلٌث تَُحرِّ

قَةا  -قال المؤلف: َونَْحُوهُ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوَعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب  فَلَْم يُبَيِّنُوا ُمفَرَّ

 أَْم َمْجُموَعةا.

 1112ا[م]َمْسأَلَةٌ قَاَل لَِغْيِر َمْوطُوَءٍة ِمْنهُ أَْنِت َطالٌِق ثَََلثً 

فَلَْو قَاَل لَِغْيِر َمْوطُوَءٍة ِمْنهُ: أَْنِت طَالٌِق ثَََلثاا؟ فَإِْن َكاَن نََوى فِي قَْولِِه: أَْنِت طَالٌِق: أَنَّهَا  

 ثَََلٌث فَِهَي ثَََلٌث، فَإِْن لَْم يَْنِو َذلَِك لَِكْن نََوى الثَََّلَث، إْذ قَاَل: ثَََلثاا لَْم تَُكْن طَََلقاا إَلَّ 

ا ََل َمْعنَى لَهُ  -َواِحَدةا، ِِلَنَّ بِتََماِم قَْولِِه: أَْنِت طَالٌِق بَانَْت ِمْنهُ   -فََصاَر قَْولُهُ " ثَََلثاا " لَْغوا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ طَََلُق النُّفََساِء[م

َواءا َسَواءا ََل يَْلَزُم إَلَّ أَْن يَُكوَن ثَََلثاا َمْجُموَعةا َوطَََلُق النُّفََساِء َكالطَََّلِق فِي اْلَحْيِض سَ 

 أَْو آِخُر ثَََلٌث قَْد تَقَدََّمْت ِمْنهَا اْثنَتَاِن.
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ِ  -: أَنَّهُ لَْيَس إَلَّ َحْيٌض أَْو طُْهٌر -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ  -َوقَْد َذَكْرنَا َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

أَنَّهُ نَهَى َعْن الطَََّلِق فِي اْلَحْيِض، َوأََمَر بِالطَََّلِق فِي طُْهٍر لَْم يَُجاِمْعهَا » -َم َعلَْيِه َوَسلَّ 

ا، َوََل هَُو َحْمٌل، فَلَْم يَْبَق إَلَّ « فِيِه، أَْو َحاِمَلا  َوََل ِخََلَف فِي أَنَّ َدَم النِّفَاِس لَْيَس طُْهرا

ا، بَْل ََل ِخََلَف فِي أَنَّ  اْلَحْيُض فَهَُو َحْيٌض، َولَْم يَِصحَّ  قَطُّ نَصٌّ بِأَنَّ النِّفَاَس لَْيَس َحْيضا

 ِ ْوِم، َواْلَوْطِء َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ََلِة، َوالصَّ  -لَهُ ُحْكُم اْلَحْيِض، ِمْن تَْرِك الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َدٍم أَْسَوَد ظَهََر ِمْن « َرفُ أَنَّ َدَم اْلَحْيِض أَْسَوُد يُعْ » -َصلَّى َّللاَّ

 فَْرِج اْلَمْرأَِة فَهَُو َحْيٌض َما لَْم يَتََجاَوْز أََمَد اْلَحْيِض، َوَما لَْم يَُكْن فِي َحْمٍل.

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوَصحَّ أَنَّهُ  ْي اْلمُ  -َعلَْيِه الصَّ َرِضَي  -ْؤِمنِيَن قَاَل ِِلُمِّ َسلََمةَ، َوَعائَِشةَ: أُمَّ

ُ َعْنهَُما  ِ » -َّللاَّ  -إْذ َحاَضْت ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما: أَنُفِْسِت؟ قَالَْت: نََعْم، فََسمَّى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا -َصلَّى َّللاَّ سَّهَا َولَْو أَنَّ اْمَرأا طَلََّق اْمَرأَتَهُ فِي طُْهٍر لَْم يَمَ « .. اْلَحْيَض نِفَاسا

ى فِيِه طَََلقاا َرْجِعي اا فََحَملَْت ِمْن ِزناى، أَْو ِمْن إْكَراٍه أَْو ِمْن ُشْبهٍَة بَِجهَالٍَة، فَإِنَّهَا تَْنتَقُِل إلَ 

تُهَا بَِوْضِع َحْملِهَا، ِِلَنَّهَا َزْوَجتُهُ بَْعُد، تَِرثُهُ َويَِرثُهَا، َويَْلحَ  قُهَا ِعدَِّة اْلَحاِمِل فَتَْنقَِضي ِعدَّ

إْن قََذفَهَا فَِهَي ُمطَلَّقَةٌ ِمْن َذَواِت اِْلَْحَماِل..َوَكَذلَِك تَْنتَقُِل  -إيََلُؤهُ، َوِظهَاُرهُ، َويََُلِعنُهَا 

ِة اْلَوفَاةُ إْن َماَت  ِل أَْو الثَّانِي أَْو الثَّالِِث، فَإِْن َكاَن  -إلَى ِعدَّ َوَسَواٌء َحَملَْت فِي الطُّْهِر اِْلَوَّ

ِة اْلَوفَاِة، َوََل ال إلَى طَََّلُق ثَََلثاا، أَْو آَخُر ثَََلٌث، أَْو ُمْعتَقَةٌ تََخيََّرْت فَِراقَهُ: لَْم تَْنتَقِْل إلَى ِعدَّ

 ِعدٍَّة.

ا،  ا ثُمَّ َعدَّْت نِفَاَسهَا َحْيضا ِل َعدَّْت َجِميَع َحْملِهَا قُْرءا ثُمَّ لَِكْن إْن َحَملَْت فِي الطُّْهِر اِْلَوَّ

ا   -َولَْو لَْم يَْبَق ِمْنهُ إَلَّ طَْرفَةُ َعْيٍن  -تَأْتِي بِقُْرأَْيِن بَْعَدهُ، َوََل فَْرَق بَْيَن اْعتَِداِدهَا بِِه قُْرءا

ِِلَنَّ بَْعَض الطُّْهِر طُْهٌر، فَإِْن  -َولَْو لَْم يَْمِض ِمْنهُ إَلَّ طَْرفَةُ َعْيٍن  -َوبَْيَن اْعتَِداِدهَا بِِه 

ا، ثُمَّ َعلَْيهَا أَْن  ا ثَانِياا، ثُمَّ نِفَاَسهَا َحْيضا َحَملَْت فِي الطُّْهِر الثَّانِي َعدَّْت ُمدَّةَ َحْملِهَا قُْرءا

ا، فَإَِذا َوَضَعْت  تَأْتَِي بِقُْرٍء ثَالٍِث، فَإِْن َحَملَْت فِي الطُّْهِر الثَّالِِث َعدَّْت ُمدَّةَ َحْملِهَا قُْرءا

ْت ِعدَّتُهَا، َوَحلَّْت لِْْلَْزَواِج، ِِلَنَّهَا قَْد لَِزَمهَا اَِلْعتَِداُد َحْملَهَا بِ  ِل َدٍم يَْظهَُر ِمْنهَا تَمَّ أَوَّ

ْن ََل تَِحيُض فََكاَن طَََلقُهَا بَائِناا َكمَ  ا بِاِْلَْقَراِء بِنَصِّ اْلقُْرآِن فَََل يَْسقُطُ َعْنهَا، فَلَْو َكانَْت ِممَّ

 َذَكْرنَا.

هُوِر َوتَِحلُّ لِْْلَْزَواِج  أَوْ  ِة الشُّ َكانَْت ُمْعتَقَةا فَاْختَاَرْت فَِراقَهُ فَإِنَّهَا تَتََماَدى َعلَى ِعدَّ

تِهَا بِتََماِمهَا، َوََل َمْعنَى لِْلَحْمِل ِحينَئٍِذ ، َوَكَذلَِك لَْو َحَملَْت بَْعَد َمْوتِِه فَإِنَّهَا تَتََماَدى َعلَى ِعدَّ 

 َوََل يَُراَعى اْلَحْمُل. -أَْشهٍُر َوَعْشَر لَيَاٍل، ثُمَّ تَِحلُّ لِْْلَْزَواِج بِتََماِمهَا  أَْربََعةَ 

ا اْلَوْطُء فَََل أَْلبَتَّ  َواُج، َوأَمَّ ةَ، َحتَّى َوإِنََّما نَْعنِي بِقَْولِنَا " تَِحلُّ لِْْلَْزَواِج " أَنَّهَا يَِحلُّ لَهَا الزَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -تَْطهَُر ِمْن َدِم نِفَاِسهَا  تََضَع َحْملَهَا ثُمَّ   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:
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ُجُل اْمَرأَتَهُ ■  لَْم تَْعتَدَّ بَِدِم نِفَاِسهَا فِي ِعدَّتِهَا.)زيد بن ثابت  -َوِهَي نُفََساُء  -إَذا طَلََّق الرَّ

 وعطاء(

ا ِمْن أَْقَرائِهَا.)الحسن(الَّتِي تَْطلُُق َوِهَي َحائٌِض ثَََلثَة ■   تَْعتَدُّ بِِه قَْرءا

ا َكَما يُْكَرهُ أَْن يُطَلِّقَهَا نُفََساَء.)عطاء(■   يُْكَرهُ أَْن يَُطلَِّق اْمَرأَتَهُ َحائِضا

اٍح ]َمْسأَلَةٌ َمْن َطلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثًا لَْم يَِحلَّ لَهُ َزَواُجَها إَلَّ بَْعَد َزْوٍج يَطَُؤَها بِنِكَ 

 1111َصِحيٍح[م

َوَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا َكَما َذَكْرنَا لَْم يَِحلَّ لَهُ َزَواُجهَا إَلَّ بَْعَد َزْوٍج يَطَُؤهَا فِي فَْرِجهَا 

َوََل  َوََل يُِحلُّهَا لَهُ َوْطٌء فِي نَِكاٍح فَاِسٍد، -بِنَِكاٍح َصِحيٍح فِي َحاِل َعْقلِِه َوَعْقلِهَا َوََل بُدَّ 

َوِهَي فِي َغْيِر َعْقلِهَا بِإِْغَماٍء أَْو بُِسْكٍر أَْو  -َوْطٌء فِي ُدبٍُر، َوََل َوْطُؤهَا فِي نَِكاٍح َصِحيٍح 

هَا  -بُِجنُوٍن، َوََل هَُو َكَذلَِك  ِه أَْو ِمْن ِحسِّ فِي هَِذِه اِْلَْحَواِل، أَْو فِي  -فَإِْن بَقَِي ِمْن ِحسِّ

ْوُج أَْو طَلَّقَهَا، أَْو اْنفََسَخ نَِكاُحهَا َما تُ  -النَّْوِم  ْدِرُك بِِه اللَّذَّةَ أََحلَّهَا َذلَِك إَذا َماَت َذلَِك الزَّ

ا ثُمَّ َوِطئَهَا فِي َحاٍل ََل يَِحلُّ فِيِه اْلَوْطُء  تِِه ،َوَكَذلَِك إْن َكاَن النَِّكاُح َصِحيحا ِمْنهُ بَْعَد ِصحَّ

، أَْو ِمْنهَا، أَْو إْحَراٍم َكَذلَِك، أَْو اْعتَِكاٍف َكَذلَِك، أَْو َوِهَي َحائٌِض: ِمْن َصْوِم فَْرٍض ِمْنهُ 

يُّ  -فَُكلُّ َذلَِك ََل يُِحلُّهَا  مِّ ُجهَا، َوالذِّ يَّةا  -َويُِحلُّهَا اْلَعْبُد يَتََزوَّ  -َوََل يُِحلُّهَا  -إْن َكانَْت ِهَي ِذمِّ

 ُدهَا لَهَا.: َوْطُء َسيِّ -إْن َكانَْت أََمةا 

ا َغْيَرهُ فَإِْن  : }فََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوجا ِ َعزَّ َوَجلَّ بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ

ِ{ ]البقرة:  [ فَفِي 8٢1طَلَّقَهَا فََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجَعا إِْن ظَنَّا أَْن يُقِيَما ُحُدوَد َّللاَّ

ا. هَِذهِ  ا إَلَّ َمْن َكاَن َزَواُجهُ َصِحيحا  اْْليَِة ُعُموُم ُكلِّ َزْوٍج، َوََل يَُكوُن َزَواجا

ا، َوفِيهَا  ا، َوََل ُعدَّ َزَواجا ُ َعزَّ َوَجلَّ فَلَْيَس َزْوجا َج بِِخََلِف َما أََمَرهُ َّللاَّ ا َمْن تََزوَّ َوأَمَّ

 ْوِج.تَْحلِيُل َرْجَعتِِه لَهَا بَْعَد طَََلِق الزَّ 

 -أقوال الفقهاء:

، فَََل ■ َجهَا بِتَْزِويٍج َصِحيٍح ََل يُِريُد بَِذلَِك إْحََلَلا َل يشترط الدخول بها ولكن إَذا تََزوَّ

ُل.)سعيد بن المسيب( َجهَا اِْلَوَّ  بَأَْس أَْن يَتََزوَّ

ِل َوإِْن َوِطئَهَا الثَّانِي إَلَّ َحتَّ ■   ى يُْنِزَل فِيهَا.)الحسن(ََل تَِحلُّ لَِزْوِجهَا اِْلَوَّ

ُجت ِكتَابِي اا َووطئها فقد حلت لْلول.) اْلَحَسُن ■  ُِ اْلِكتَابِيَّةَ ثَََلثاا فَتََزوَّ إذا طلق اْلُمْسلِِم

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن،  ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ْهِريُّ ، َوالزُّ اْلبَْصِريُّ

 هُْم(َوأَْصَحابُ 

 ََل يُِحلُّهَا زواجها من كتابي.)ربيعة ومالك(■ 
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 إذا وطئت في نكاح فاسد حلت لزوجها اِلول.) ُرِوَي َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ(■

ْن َمْن َكانَْت َزْوَجتُهُ أََمةا فَبَتَّهَا ثُمَّ اْبتَاَعهَا قَْبَل أَْن تَْنِكَح َغْيَرهُ فََحََلٌل لَهُ َوْطُؤهَا، فَإِ ■ 

َجهَا، فَإِْن أَْعتَقَهَا قَْبَل أَْن يَطَأَهَا لَْم تَِحلَّ لَهُ َحتَّى تَنْ  ِكَح َوِطئَهَا ثُمَّ أَْعتَقَهَا فَلَهُ أَْن يَتََزوَّ

ا َغْيَره.)عطاء والحسن(  َزْوجا

ثاا.) روى َعْن ُعْثَماَن، ََل تَِحلُّ لَِسيِِّدهَا بِِمْلِك اْليَِميِن إَذا اْشتََراهَا بَْعَد أَْن طَلَّقَهَا ثَََل ■ 

ِ، َوَعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ َكِرهَ َذلَِك  -َوَزْيِد ْبِن ثَابٍِت   -َوَصحَّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

، َواْبِن اْلُمَسيِّبِ  ْعبِيِّ ، َوالشَّ ْلَمانِيِّ ، َوُعبَْيَدةَ السَّ ، َوُسلَْيَماَن َوَصحَّ َعْن َمْسُروٍق، َوالنََّخِعيِّ

 ْبِن يََسار(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ َعْن َرُجٍل  -َصلَّى َّللاَّ

َجْت َغْيَرهُ فَطَلَّقَهَا قَْبَل أَ  -تَْعنِي ثَََلثاا  -طَلََّق اْمَرأَتَهُ  ْن يَُواقَِعهَا، أَتَِحلُّ لَِزْوِجهَا فَتََزوَّ

 ِ ِل؟ قَالَْت: فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اِْلَوَّ ِل َحتَّى تَُذوَق -َصلَّى َّللاَّ : ََل تَِحلُّ لِْْلَوَّ

 صحيح(«)ُعَسْيلَةَ اْْلَخِر َويَُذوَق ُعَسْيلَتَهَا

ُعُموِم ِحلِّهَا لَهُ بِاْلَوْطِء ََل بَِغْيِرِه، فََدَخَل فِي َذلَِك  قال المؤلف: فَفِي هََذا اْلَخبَِر ِزيَاَدةُ 

تِِه، َوَدَخَل فِي ُعُموِم َذْوِق اْلُعَسْيلَِة ُكلُّ َما َذَكْرنَا قَْبُل   -َمْوتُهُ، َواْنفَِساُخ نَِكاِحِه بَْعَد ِصحَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

: َدَخْلنَا َعلَى ُعْثَماَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن فََسأَْلنَاهُ َعْن َرُجٍل َكانَْت تَْحتَهُ َعْن أَبِي َرافٍِع، قَالَ ■ 

ُجٌل أََمةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَْت ِمْنهُ، فََخلََف َعلَْيهَا َسيَِّدهَا ثُمَّ َخََل َعْنهَا، َوِعْنَدهُ َزْيُد ْبُن ثَابٍِت، َورَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - آَخُر ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ا: ََل بَأَْس بِِه. -َصلَّى َّللاَّ  فَقَاََل َجِميعا

ا بِاِْلََمِة يُطَلِّقُهَ ■  اِم َكانَا ََل يََريَاِن بَأْسا بَْيَر ْبَن اْلَعوَّ ا َعْن اْلَحَسِن: أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت، َوالزُّ

اهَا َسيُِّدهَا ثُ  يُِّد بَِذلَِك َزْوُجهَا فَيَتََسرَّ ا: إَذا لَْم يُِرْد السَّ ُجهَا َزْوُجهَا، قَاََل َجِميعا مَّ يَتََزوَّ

 إْحََللَهَا فَلَْيَس بِِه بَأٌْس.

يُِّد َزْوٌج.■   َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: السَّ

 هُ يُِحلُّهَا أَْن يَطَأَهَا َسيُِّدهَا.َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي اْلَعْبِد يَبِتُّ اِْلََمةَ أَنَّ ■ 

َمْت َعلَْيِه ■  يَْعنِي: اِْلََمةَ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َحتَّى تَِحلَّ لَهُ ِمْن َحْيُث ُحرِّ

ا آَخَر.)ومثله عن ابن مسعود( َج َزْوجا  تَْطلُُق فَيَطَأَهَا َسيُِّدهَا ُدوَن أَْن تَتََزوَّ

ا، أَتَِحلُّ لَهُ؟ َعْن ■  اْبِن َجِريٍر قُْلت لَِعطَاٍء: َرُجٌل بَتَّ أََمةا ثُمَّ اْبتَاَعهَا َولَْم تَْنِكْح بَْعَدهُ أََحدا

 قَاَل: نََعْم، َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَقُولُهُ.
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ْلِت طَلَّ ■  ا َمْولَى الصَّ قَهَا تَْطلِيقَتَْيِن ثُمَّ َعْن إْسَماِعيَل ْبِن أَُميَّةَ َعْن اْبِن قَُسْيٍط أَنَّ َكثِيرا

اْشتََراهَا فَأَْعتَقَهَا فَقَاَل َزْيُد ْبُن ثَابٍِت: لَْو ُكْنت َوِطْئتهَا بِِمْلٍك َحلَّْت لَك، َولَِكْن ََل تَِحلُّ لَك 

ا َغْيَرك.  َحتَّى تَْنِكَح َزْوجا

ُجَها وَ  َب اْلُمطَلُِّق ثَََلثًا إلَى َمْن يَتََزوَّ  1111يَطَُؤَها لِيُِحلََّها لَهُ[م]َمْسأَلَةٌ َرغَّ

َجهَ  ُجهَا َويَطَُؤهَا لِيُِحلَّهَا لَهُ فََذلَِك َجائٌِز إَذا تََزوَّ َب اْلُمَطلُِّق ثَََلثاا إلَى َمْن يَتََزوَّ ا فَلَْو َرغَّ

َجهَا فَهَُو  بِاْلِخيَاِر إْن َشاَء َطلَّقَهَا، بَِغْيِر َشْرٍط لَِذلَِك فِي نَْفِس َعْقِدِه لِنَِكاِحِه إيَّاهَا، فَإَِذا تََزوَّ

ِل، فَلَْو َشَرطَ فِي َعْقِد نَِكاِحهَا أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا إذَ  ا َوإِْن َشاَء أَْمَسَكهَا، فَإِْن طَلَّقَهَا َحلَّْت لِْْلَوَّ

ا، َوََل تَِحلُّ لَهُ بِِه، َوََل فَْرَق بَيْ  َن هََذا َوبَْيَن َما َذَكْرنَا َوِطئَهَا، فَهَُو َعْقٌد فَاِسٌد َمْفُسوٌخ أَبَدا

 قَْبُل فِي ُكلِّ نَِكاٍح فَاِسٍد.

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الشافعي وأبي ثور وروى عن أبي حنيفة.■

فَََل  إْن نََوى َواِحٌد ِمْن النَّاِكِح، أَْو اْلُمْنَكِح أَْو اْلَمْرأَِة التَّْحلِيَل، فَََل يَْصلُُح، فَإِْن َطلَّقَهَا■ 

ُق بَْينَهَُما  إَذا َكاَن نَِكاُحهُ َعلَى َوْجِه التَّْحلِيِل.) قَتَاَدةَ، َواْلَحَسِن،  -تَِحلُّ لِلَِّذي َطلَّقَهَا، َويُفَرَّ

)  َوالنََّخِعيِّ

ا.)سفيان(■  ُد نَِكاحا َجهَا لِيُِحلَّهَا لِلَِّذي َطلَّقَهَا فَأَْعَجبَْتهُ يَُجدِّ  إْن تََزوَّ

ِل فَهَُو نَِكاٌح فَاِسٌد َمْفُسوٌخ، َولَهَا َعلَْيِه  إْن نََوى■  َجهَا لِيُِحلَّهَا لِْْلَوَّ ْوُج الثَّانِي أَْن يَتََزوَّ الزَّ

ِل.)مالك( َي لَهَا، َوََل تَِحلُّ بَِوْطئِِه لِْْلَوَّ  اْلَمْهُر الَِّذي ُسمِّ

ِل لَْم تَِحلَّ لَ ■  هُ بَِذلَِك.)روى عن أبي حنيفة َوهَُو قَْوُل أَبِي إَذا نََوى الثَّانِي تَْحلِيلَهَا لِْْلَوَّ

ٍد(  يُوُسَف، َوُمَحمَّ

ِل، فَإِنَّهُ نَِكاٌح َصِحي■ ُجهَا لِيُِحلَّهَا لِْْلَوَّ ٌح، إِْن اْشتََرطَ َعلَْيِه فِي نَْفِس اْلَعْقِد أَنَّهُ إنََّما يَتََزوَّ

ِل.)روي عن أبي َويُْحَصنَاِن بِِه َويَْبطُُل الشَّْرطُ، َولَهُ أَْن  يُْمِسَكهَا، فَإِْن َطلَّقَهَا َحلَّْت لِْْلَوَّ

 حنيفة وزفر والحسن بن زياد(

ْوَجْيِن بِِه.)عروة بن الزبير(■  َل بأس بِالتَّْحلِيِل إَذا لَْم يَْعلَْم أََحُد الزَّ

َجهَا ثُمَّ فَاَرقَهَا لِتَْرِجَع إلَى َزْوِجهَا َولَْم يَْعلَْم ■  اْلُمطَلُِّق َوََل ِهَي بَِذلَِك، َوإِنََّما َكاَن إْن تََزوَّ

ِل.)الليث بن سعد َوهَُو قَْوُل َسالِِم ْبِن  َذلَِك ِمْنهُ اْحتَِساباا؟ فَََل بَأَْس بِأَْن تَْرِجَع إلَى اِْلَوَّ

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر( ِ ْبِن ُعَمَر، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ  َعْبِد َّللاَّ

ا ُمَحلَِّلا ثُمَّ َرِغَب فِيهَا فَأَْمَسَكهَا فََل بَأَْس بَِذلَِك.)عطاء(َمْن نََكَح اْمرَ ■  أَةا َعاِمدا

ْوُج.)روى عن الشعبي(■   ََل بَأَْس بِالتَّْحلِيِل إَذا لَْم يَأُْمْر بِِه الزَّ
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 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلَواِشَمةَ،  -َولََعَن َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

لَهُ، َواْلُمِحلَّ َواْلُمَحلََّل  -َواْلُمْستَْوِشَمةَ، َواْلَواِصلَةَ، َواْلَمْوُصولَةَ  بَا َوُمَؤكِّ َوآِكَل الرِّ

 صحيح(«)لَهُ 

ََلةُ  -اللَّْفظَ ِمْنهُ قال المؤلف: إَلَّ أَنَّنَا َوَجِميُع ُخُصوِمنَا ََل نَْختَلُِف فِي أَنَّ هََذا  َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  ، َولُِكلِّ ُمَحلٍَّل لَهُ، َولَْو َكاَن َذلَِك  -َوالسَّ ا لُِكلِّ ُمَحلٍّ ِ، َوقَْد  -لَْيَس ُعُموما َوأَُعوُذ بِاَّلَلَّ

ُ تََعالَى ِمْن َذلَِك  لَّ بَائٍِع َوُكلَّ ُمْبتَاٍع لَهُ، لَلََعَن ُكلَّ َواِهٍب َوُكلَّ َمْوهُوٍب لَهُ، َوكُ  -أََعاَذنَا َّللاَّ

ا َوُمَحلٌَّل لَهُْم أَْشيَاءُ   َوُكلَّ نَاِكٍح َوُكلَّ ُمْنَكٍح، ِِلَنَّ هَُؤََلِء ُكلُّهُْم ُمِحلُّوَن لَِشْيٍء َكاَن َحَراما

ا َعلَْيِهْم، هََذا َما ََل َشكَّ فِيِه.  َكانَْت َحَراما

ََلُم َعلَْيِه ا -فََصحَّ يَقِيناا أَنَّهُ  ََلةُ َوالسَّ إنََّما أََراَد بَْعَض اْلُمِحلِّيَن َوبَْعَض اْلُمَحلَِّل لَهُْم،  -لصَّ

ا َويَقِيناا ََل يُْمِكُن ِسَواهُ فَََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَْنِسَب إلَْيِه  ا هََذا َكالشَّْمِس ُوُضوحا َعلَْيِه  -فَإِذا

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ َد أَْمَر َكَذا إَلَّ بِيَقِيٍن ِمْن نَصٍّ َواِرٍد ََل َشكَّ فِيِه .. فَإَِذا هََذا ُكلُّهُ أَنَّهُ أََرا -الصَّ

ا لَِغْيِرِه بِ  ََل يَقِيٌن فَاْلُمِحلُّ اْلَمْلُعوُن، َواْلُمَحلَُّل لَهُ َكَذلَِك: إنََّما هَُما بََِل َشكٍّ َمْن أََحلَّ َحَراما

.  نَصٍّ

َج َوفِي نِيَّتِِه أَْن يُِحلَّهَا لُِمطَلِّقِهَا ثَََلثاا، أَْم ََل : هَْل يَدْ -ثُمَّ نَظَْرنَا  ُخُل فِي َذلَِك َمْن تََزوَّ

ُج ُمطَلَّقَةا ثَََلثاا فَإِنَّهُ بَِوْطئِِه لَهَا ُمِحلٌّ َواْلُمطَلُِّق ُمَحلَّلٌ   -لَهُ  يَْدُخُل؟ فََوَجْدنَا ُكلَّ َمْن يَتََزوَّ

فَبَطََل أَْن يَُكوَن َداِخَلا فِي هََذا اْلَوِعيِد، ِِلَنَّهُ َحتَّى إْن اْشتََرطَ َذلَِك  -ْنِوِه نََوى َذلَِك أَْو لَْم يَ 

ا بَِري اا ِمْن ُكلِّ َشْرطٍ  ، بَْل َعلَْيِه قَْبَل اْلَعْقِد فَهَُو لَْغٌو ِمْن اْلقَْوِل َولَْم يَْنَعقِْد النَِّكاُح إَلَّ َصِحيحا

ُ َعزَّ  ا بِنِيَّتِِه لَِذلَِك  َكَما أََمَر َّللاَّ ؛ َوأَمَّ : فَقَْد قُْلنَا فِيهَا اْْلَن َما َكفَى.. ََل ِسيََّما َوقَْد َجاَء -َوَجلَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َعْنهُ »فِي َذلَِك اْلَخبَُر الثَّابُِت  ِمْن قَْولِِه لِلَّتِي طَلَّقَهَا ِرفَاَعةُ  -َعلَْيِه الصَّ

جَ  بَْيِر أَتُِريِديَن أَْن تَْرِجِعي إلَى ِرفَاَعةَ؟ ََل، َحتَّى اْلقَُرِظي  َوتََزوَّ ْحَمِن ْبُن الزُّ هَا َعْبُد الرَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَْو َكَما قَاَل « يَُذوَق ُعَسْيلَتَِك َوتَُذوقِي ُعَسْيلَتَهُ   .-َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَلَْم يَْجَعْل  ا ِمْن إَرادَ  -َعلَْيِه الصَّ ُجوَع إلَى الَِّذي طَلَّقَهَا ثَََلثاا َمانِعا تَهَا الرُّ

ُجهَا بِبَيَاِن أَنَّهُ  ُرُجوِعهَا إَذا َوِطئَهَا الثَّانِي.. َوَصحَّ أَنَّ اْلُمَحلَِّل اْلَمْلُعوَن هَُو الَِّذي يَتََزوَّ

ُجهَا لِيُِحلَّهَا ثُمَّ يَُطلِّقَهَا، َويَْعقَِدانِ  ا،  -النَِّكاَح َعلَى هََذا  إنََّما يَتََزوَّ فَهََذا َحَراٌم َمْفُسوٌخ أَبَدا

ِ تََعالَى إبَاَحةُ اْلتَِزاِمِه، َوقَْد قَاَل  َعلَْيِه  -ِِلَنَّهَُما تََشاَرطَا َشْرطاا يَْلتَِزَمانِِه لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ ِ : »-الصَّ  « . فَهَُو بَاِطلٌ ُكلُّ َشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُسئَِل َعْن اْلُمَحلِِّل فَقَاَل ََل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ نَِكاَح إَلَّ نَِكاَح َرْغبٍَة، ََل نَِكاَح إَلَّ نَِكاَح َرْغبٍَة، ََل نَِكاَح ُدْلَسٍة، َوََل ُمْستَْهِزٍئ بِكِ  تَاِب َّللاَّ

ا َمْتُروُك «)تََعالَى، ثُمَّ تَُذوَق اْلُعَسْيلَةَ  ٍد اْلفَْرِويَّ َضِعيٌف ِجد ا موضوع() إِْسَحاَق ْبَن ُمَحمَّ
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ا اْبُن أَبِي  -ثُمَّ َعْن إْبَراِهيَم ْبِن إْسَماِعيَل  -اْلَحِديِث  ٍع، َوأَمَّ ا اْبُن ُمَجمِّ َوهَُو بََِل َشكٍّ أَمَّ

 ََل يُْحتَجُّ بِِهَما( -ِكََلهَُما أَْنَصاِريٌّ َمَدنِيٌّ َضِعيٌف  -َحبِيبَةَ 

َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا أَْخبََرْتهُ بَِخبَِر اْمَرأَِة ِرفَاَعةَ اْلقَُرِظيِّ إْذ طَلَّقَهَا ثَََلثاا، ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوِذْكِرهَا لِلنَّبِيِّ   -َوقَْولُهُ  -أَنَّهُ لَْيَس َمَعهُ إَلَّ ِمْثُل هُْدبٍَة ِمْن ثَْوبِهَا  -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  تُِريِديَن أَْن تَْرِجِعي إلَى ِرفَاَعةَ؟ ََل، َحتَّى تَُذوقِي ُعَسْيلَتَهُ : »-َعلَْيِه الصَّ

 صحيح(«)َويَُذوَق ُعَسْيلَتَكِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَْت اْمَرأَةٌ إلَى النَّبِيِّ »نَّهَا قَالَْت: َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَ ■   -َصلَّى َّللاَّ

لِ  ، فََعقََدْت، ثُمَّ َجاَءْتهُ بَْعُد فَأَْخبََرْتهُ: أَنَّهُ قَْد َمسَّهَا، فََمنََعهَا أَْن تَْرِجَع إلَى َزْوِجهَا اِْلَوَّ

ةا أُْخَرىَوقَاَل: اللَّهُمَّ إْن َكاَن إنََّما بِ  ، ثُمَّ أَتَْت « هَا أَْن يُِحلَّهَا لِِرفَاَعِة ََل يَتِمُّ لَهُ نَِكاُحهَا َمرَّ

 أَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر فِي ِخََلفَتِِهَما فََمنََعاهَا.)صحيح(

 ِ ةٌ قَاِطَعةٌ لَنَا َعلَْيِهْم، ِِلَنَّ فِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  َصلَّى -قال المؤلف: فَهَِذِه ُحجَّ َّللاَّ

ا -َوَسلََّم  ْحَمِن َمَع تَْقِديِرِه أَنَّهُ إنََّما يُِريُد إْحََللَهَا لِِرفَاَعِة، لَِكْن لَمَّ  لَْم يُْبِطْل نَِكاَحهَا لَِعْبِد الرَّ

ا َعلَِمْت أَنَّهَا ََل تَِحلُّ لَهُ إَلَّ  ْحَمِن َوِطئَهَا، ثُمَّ لَمَّ بَْعَد أَْن يَطَأَهَا َعْبُد  أَْنَكَرْت أَنَّ َعْبَد الرَّ

ْت بِأَنَّهُ َوِطئَهَا. ْنَكاِر، َوأَقَرَّ ْحَمِن َرَجَعْت َعْن َذلَِك اْْلِ  الرَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوقَْولُهُ  إْن َكاَن إنََّما بِهَا أَْن يُِحلَّهَا لِِرفَاَعِة فَََل يَتِمُّ لَهُ نَِكاُحهَا : »-َعلَْيِه الصَّ

ةا أُْخرَ  ةا أُْخَرى..َوإِنََّما فِي هََذا « ىَمرَّ ، إنََّما هَُو بََِل َشكٍّ أَنَّهُ ََل يَتِمُّ لِِرفَاَعِة نَِكاُحهَا َمرَّ

ئِِه اْلَخبَِر: أَنَّهَا ََل تَُصدَُّق إَذا أَْنَكَرْت َمسَّ الثَّانِي لَهَا، ثُمَّ َعلَِمْت أَنَّهَا ََل تَِحلُّ لَهُ إَلَّ بَِوطْ 

 َ ْت بِأَنَّهُ َوِطئَهَا إيَّاهَا، فَأ َوبِهََذا نَقُوُل: إنَّهَا ََل تَُصدَُّق، إَلَّ َحتَّى يَْجتَِمَع إْقَراُرهَا  -قَرَّ

ْوِج بِاْلَوْطِء، أَْو تَقُوَم بَِوْطئِِه لَهَا بَيِّنَةٌ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوإِْقَراُر الزَّ  َوبِاَّلَلَّ

: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ََل أُوتَى بُِمِحلٍّ َوََل بُِمَحلٍَّل إَلَّ َعْن قَبِيَصةَ ْبِن َجابٍِر قَالَ ■ 

 َرَجْمته.)صحيح(

ا ُعَمُر  ْجَم  -قال المؤلف: أَمَّ فَلَْم يَأِْت َعْنهُ بَيَاُن َمْن هَُو اْلُمَحلُِّل اْلَمْلُعوُن الَِّذي يَْستَِحقُّ الرَّ

.. 

َسأََل اْبَن ُعَمَر َعْن التَّْحلِيِل؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: َعَرْفت ُعَمَر عن نَافِع يَقُوُل: إنَّ َرُجَلا ■

ْبَن اْلَخطَّاِب لَْو َرأَى َشْيئاا ِمْن َذلَِك لََرَجَم فِيِه.)ضعيف() يَِزيُد ْبُن ِعيَاِض ْبِن ُجْعُدبَةَ 

 َكذَّاٌب َمْذُكوٌر بَِوْضِع اْلَحِديِث(

َجهَا َرُجٌل يَُحلِّلُهَا لَهُ؟ عن اْبَن ُعَمَر يَْسأَُل عَ ■ ْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثُمَّ نَِدَم، فَأََراَد أَْن يَتََزوَّ مَّ

 فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: ِكََلهَُما َزاٍن، َولَْو َمَكثَا ِعْشِريَن َسنَةا.)صحيح(
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ْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا فَ ■  ائُِل َعْن َغْيِر أَنَّ َرُجَلا َسأََل اْبَن ُعَمَر َعمَّ َجهَا هََذا السَّ تََزوَّ

ا عَ  هُ ِسفَاحا لَى ُمَؤاَمَرٍة ِمْنهُ، أَتَِحلُّ لُِمطَلَّقِهَا؟ قَاَل اْبُن ُعَمَر: ََل، إَلَّ بِنَِكاِح َرْغبٍَة، ُكنَّا نَُعدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  .)صحيح(-َصلَّى َّللاَّ

ٍق التُِّجيبِيَّ يَقُوُل: إنَّ َرُجَلا طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا ثُمَّ نَِدَما، َوَكاَن لَهُ َجاٌر عن أَبَي َمْرُزو■

 فَأََراَد أَْن يَُحلَِّل بَْينَهَُما بَِغْيِر ِعْلِمِهَما، فََسأَْلت َعْن َذلَِك ُعْثَماَن؟ فَقَاَل لَهُ ُعْثَماُن: ََل، إَلَّ 

 ُمَدالََسٍة.بِنَِكاِح َرْغبٍَة، َغْيِر 

لُهُ َوَشاِهَداهُ َوَكاتِبُهُ إَذا َعلُِموا بِِه، ■  بَا َوُمَؤكِّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: آِكُل الرِّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

َدقَِة، َواْلُمْعتَِدي، َواْلُمْرتَدُّ أَْعَرابِي اا بَْعَد ِهْجَرتِِه،  َواْلَواِصلَةُ، َواْلُمْستَْوِصلَةُ َوََلِوي الصَّ

ٍد وَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمَحلَُّل لَهُ: َمْلُعونُوَن َعلَى لَِساِن ُمَحمَّ  يَْوَم اْلقِيَاَمِة. -َصلَّى َّللاَّ

، َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت: َعْن اِْلََمِة، هَْل يُِحلُّهَا ■  َعْن أَبِي َرافٍِع قَاَل: ُسئَِل ُعْثَماُن، َوَعلِيٌّ

اَن ََل يُِريُد التَّْحلِيَل؟ يَْعنِي: إَذا بَتَّ طَََلقَهَا؟ فَقَاَل ُعْثَماُن، َوَزْيٌد: َسيُِّدهَا لَِزْوِجهَا إَذا كَ 

 نََعْم، فَقَاَم َعلِيٌّ َغْضبَاَن َوَكِرهَ قَْولَهَُما. )صحيح(

: لُِعَن اْلُمَحلُِّل َواْلُمَحلَُّل لَهُ.)صحيح(■  وَعْن َعلِيٍّ

، َوايَةُ َعْن َعلِيٍّ َواْبِن َمْسُعوٍد لَْيَس فِيهَا " َعْنهَُما " أَْي اْلُمَحلِّلِيَن هَُو  قال المؤلف: الرِّ

 اْلَمْلُعوُن؟ َونَْحُن نَقُوُل: إنَّ اْلَمْلُعوَن هَُو الَِّذي يَْعقُِد نَِكاَحهُ ُمْعلِناا بَِذلَِك فَقَْط.

ْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ، كَ ■  ْيَف تََرى فِي َرُجٍل يُِحلُّهَا لَهُ؟ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َرُجَلا َسأََل َعمَّ

َ يَْخَدْعهُ.  فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َمْن يَُخاِدْع َّللاَّ

 قال المؤلف: فَلَْيَس َعْنهُ بَيَاُن أَنَّ النَِّكاَح فَاِسٌد، َوََل أَنَّهَا ََل تَِحلُّ بِهِ 

ِد ْبِن ِسيِريَن، قَاَل: أَْرَسلَْت اْمَرأَةٌ إلَ ■  َجْتهُ نَْفَسهَا لِيُِحلَّهَا لَِزْوِجهَا َعْن ُمَحمَّ ى َرُجٍل فََزوَّ

 فَأََمَرهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب أَْن يُقِيَم َعلَْيهَا، َوََل يَُطلِّقَهَا، َوأَْوَعَدهُ أَْن يَُعاقِبَهُ إْن طَلَّقَهَا.

 1118]َمْسأَلَةٌ أَْلفَاظ الطَََّلق[م

ا اْلفَِراُق.ََل يَقَُع طَََلٌق إَلَّ بِلَْفٍظ مِ  ا السََّراُح، َوإِمَّ ا الطَََّلُق، َوإِمَّ  ْن أََحِد ثَََلثَِة أَْلفَاٍظ: إمَّ

أَْو أَْنِت طَالِقَةٌ، أَْو أَْنِت  -ِمْثَل أَْن يَقُوَل: أَْنِت طَالٌِق، أَْو يَقُوَل: ُمطَلَّقَةٌ، أَْو قَْد طَلَّْقتُك 

َحةٌ، أَْو  -الطَََّلُق  أَْو أَْنِت ُمفَاَرقَةٌ، أَْو قَْد  -قَْد َسَرْحتُك، أَْو أَْنِت السََّراُح أَْو أَْنِت ُمَسرَّ

 فَاَرْقتُك، أَْو أَْنِت اْلفَِراُق.

َق فِي  هََذا ُكلُّهُ إَذا نََوى بِِه الطَََّلَق، فَإِْن قَاَل فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك ُكلِِّه: لَْم أَْنِو الطَََّلَق، ُصدِّ

َق فِي َسائِِر َذلَِك اْلفُْتيَا، َولَْم يُ  َف ِمْنهُ، َوُصدِّ َصدَّْق فِي اْلقََضاِء فِي الطَََّلِق، َوَما تََصرَّ

ا.  فِي اْلقََضاِء أَْيضا
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{ ]اِلحزاب:  : }ثُمَّ طَلَّْقتُُموهُنَّ  [٢١بُْرهَاُن َذلَِك: قَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ

{ ]الطَلق:   [8٢0طَلَّقَاِت َمتَاٌع{ ]البقرة: [ ، }َولِْلمُ 0وقَْوله تََعالَى: }فَطَلِّقُوهُنَّ

ا َجِميَل{ ]اِلحزاب:  ُحوهُنَّ َسَراحا  [ .٢١وقَْوله تََعالَى: }َوَسرِّ

 [ .88١وقَْوله تََعالَى: }فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِإِْحَساٍن{ ]البقرة: 

 [ .8فَاِرقُوهُنَّ بَِمْعُروٍف{ ]الطَلق: وقَْوله تََعالَى: }فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو 

ُ ُكَل ِمْن َسَعتِِه{ ]النساء:  قَا يُْغِن َّللاَّ  [ .0٢1}َوإِْن يَتَفَرَّ

ْوَجِة إَلَّ بِهَِذِه اِْلَْلفَاِظ، فَََل يَُجوُز َحلُّ ُعْقَدٍة ُعقَِدتْ  ْوِج لِلزَّ ُ تََعالَى ِحلَّ الزَّ  لَْم يَْذُكْر َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَِّة َرُسولِِه بَِكلَِمِة َّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ  -َصلَّى َّللاَّ إَلَّ بَِما نَصَّ َّللاَّ

ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:   [ .0َعلَْيِه: }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

ا قَْولُنَا: إْن نََوى َمَع َذلَِك الطَََّلَق  ِ فَلِ  -َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .إنََّما اِْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى»

ا تَْفِريقُنَا بَْيَن أَْلفَاِظ الطَََّلِق، فَلَْم يُوِجْب أَْن يَُراَعى قَْولُهُ فِيهَا: لَْم أَْنِو الطَََّلَق  فِي َوأَمَّ

ةا  َوَراَعْينَا َذلَِك فِي أَْلفَاِظ " السََّراِح، َواْلفَِراِق " فَِْلَنَّ لَْفظَةَ " الطَََّلِق "  -اْلقََضاِء َخاصَّ

 ُ َف ِمْنهَا ََل يَقَُع فِي اللَُّغِة الَّتِي َخاطَبَنَا َّللاَّ بِهَا فِي أَْحَكاِم الشَِّريَعِة  -َعزَّ َوَجلَّ  -َوَما تََصرَّ

َواِج فَقَْط، ََل َمْعناى آَخَر أَْلبَتَّةَ، فَََل يَُجوُز أَْن يَُصدََّق فِي َدْعَواهُ فِي ُحْكٍم إَلَّ  َعلَى َعْقِد الزَّ

 قَْد ثَبََت بِاْلبَيِّنَِة َعلَْيِه َوفِي إْسقَاِط ُحقُوٍق َوَجبَْت يَقِيناا لِْلَمْرأَِة بِالطَََّلِق قَْبلَهُ.

َك فِي اْلفُْتيَا، ِِلَنَّهُ قَْد يُِريُد لَْفظاا آَخَر فَيَْسبِقَهُ لَِسانُهُ إلَى َما لَْم يُِرْدهُ، فَإَِذا َوَراَعْينَا َدْعَواهُ تِلْ 

 لَْم يُْعَرْف َذلَِك إَلَّ بِقَْولِِه، فَقَْولُهُ ُكلُّهُ َمْقبُوٌل ََل يَُجوُز أَْخُذ بَْعِضِه َوإِْسقَاطُ بَْعِضِه.

ا " السََّراُح، َوا ُ َوأَمَّ فِي  -َعزَّ َوَجلَّ  -ْلفَِراُق " فَإِنَّهَُما تَقَُع فِي اللَُّغِة الَّتِي بِهَا َخاطَبَنَا َّللاَّ

ا ُمْستَِوياا لَْيَس َمْعناى ِمْن تِْلَك  َشَرائِِعِه َعلَى َحلِّ َعْقِد النَِّكاِح، َوَعلَى َمَعاٍن أَُخَر ُوقُوعا

َحةٌ، أَْي: أَْنِت اْلَمَعانِي أََحقَّ بِتِْلَك اللَّْفظَِة  ِمْن َسائِِر تِْلَك اْلَمَعانِي، فَيَُكوُن: أَْنِت ُمَسرَّ

ا بَْينَهَُما َما  َحةٌ لِْلُخُروِج إَذا ِشْئت، َوبِقَْولِِه قَْد فَاَرْقتُك، َوأَْنِت ُمفَاَرقَةٌ، فِي َشْيٍء ِممَّ ُمَسرَّ

 لَْم تَُوافِْقهُ فِيِه.

ا َكاَن َذلَِك َكَذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ بَِغْيِر يَقِيِن فَلَمَّ لَْم يَُجْز أَْن يَْحُكَم بِِحلِّ َعْقٍد َصِحيٍح بَِكلَِمِة َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َما يُوِجُب ِحلَّهَا   َوبِاَّلَلَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ اأْلَْلفَاظ الَّتِي ََل يَقَع بَِها الطَََّلق[م

ََل فِي فُْتيَا  -نََوى بِهَا طَََلقاا أَْو لَْم يَْنِو  -ََل يَقَُع بِهَا طَََلٌق أَْلبَتَّةَ َوَما َعَدا هَِذِه اِْلَْلفَاظُ فَ 

أَةٌ، َوقَْد بَاَرْأتُك، َوَحْبلُك َعلَى -َوََل فِي قََضاٍء  : ِمْثُل: اْلَخلِيَِّة، َواْلبَِريَِّة، َوأَْنِت ُمبَرَّ
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لِك، أَْو لَِمْن يَْذُكُر َغْيَر اِْلَْهِل، َوالتَّْحِريُم، َوالتَّْخيِيُر، َغاِربِك، َواْلَحَرُج، َوقَْد َوهَْبتُك ِِلَهْ 

 َوالتَّْملِيُك.

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -َوهَِذِه أَْلفَاظٌ َجاَءْت فِيهَا آثَاٌر ُمْختَلِفَةُ اْلفُْتيَا َعْن نَفٍَر ِمْن الصَّ  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َولَْم يَأِْت فِيهَا َعْن َرُسوِل َّللاَّ ةَ فِي َكََلِم  -َصلَّى َّللاَّ ، َوََل ُحجَّ َشْيٌء أَْصَلا

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َغْيِرِه  ، ََل ِسيََّما فِي أَْقَواٍل ُمْختَلِفٍَة لَْيَس بَْعُضهَا أَْولَى ِمْن -َعلَْيِه الصَّ

 بَْعٍض..

 1111َعْن َرُسول هللا ِ[م  َمْسأَلَةٌ أَْلفَاِظ الطَََّلق الَّتِي َجاَءتْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي اِْلَْلفَاِظ الَّتِي َجاَءْت فِيهَا َعْن َرُسوِل َّللاَّ َوِهَي اْلَحقِي  -َصلَّى َّللاَّ

ا اْعتَدِّي  َضََللٍَة فَإِنَّ بَْعَض َمْن ََل يُبَالِي بِنَْصِر  -بِأَْهلِك َواْعتَدِّي، َوأَْلبَتَّةَ، َواْلبَائُِن.. َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بِأَْن يُوِرَد اْلَكِذَب اْلُمْفتََرى َعلَى َرُسوِل َّللاَّ أَنَّ »قَْد ادََّعى  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ثُمَّ  قَاَل لَِسْوَدِة أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: اْعتَدِّي، فََكاَن طَََلقاا -َصلَّى َّللاَّ

 « .َراَجَعهَا

 ِ ٍد: َوهََذا َكِذٌب َمْوُضوٌع َما َصحَّ قَطُّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َصلَّى َّللاَّ

ا َسْوَدةُ فَََل إنَّمَ  -َوَسلََّم  ا َجاَء فِيهَا: طَلََّق اْمَرأَةا ِمْن نَِسائِِه إَلَّ َحْفَصةَ فَقَْط ثُمَّ َراَجَعهَا، َوأَمَّ

ا أََسنَّْت  -أَنَّهَا َوهَبَْت يَْوَمهَا َولَْيلَتَهَا  ُ َعْنهَا  -لَِعائَِشةَ  -لَمَّ  .-َرِضَي َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّهُ  -َوَجاَء  ا َرِغبَْت إلَْيِه  -َعلَْيِه الصَّ ََلةُ  -أََراَد فَِراقَهَا؟ فَلَمَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم    فِي إْمَساِكهَا َوتَْجَعُل يَْوَمهَا َولَْيلَتَهَا لَِعائَِشةَ لَْم يُفَاِرْقهَا... -َوالسَّ

َحابَِة  ا اِْلَْلفَاظُ الَّتِي فِيهَا آثَاٌر َعْن الصَّ ُ َعْنهُْم  -َوأَمَّ ُ  -ََل َعْن النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اْلَخلِيَّةُ، َوقَْد َخلَْوت ِمنِّي، َواْلبَِريَّةُ َوقَْد بَاَرْأتُك، َوأَْنِت ُمْبَرأَةٌ، فَِهَي:  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

 َوَحْبلُك َعلَى َغاِربِك، َواْلَحَرُج، َوالتََّخيُُّر، َوالتَّْملِيُك، َوقَْد َوهَْبتُك..

 -أقوال الفقهاء:

 َل يقع الطَلق بقوله الحقي بأهلك.)قتادة(■

َرأَتِِه: اْلَحقِي بِأَْهلِك، فَهَُو َعلَى َما نََوى.)روى عن الشعبي والحسن وهو َمْن قَاَل َِلمْ ■ 

 قول مالك والشافعي(

 إْن نََوى طَََلقاا فَِهَي َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ، َوإَِلَّ فَلَْيَس بَِشْيٍء.)الحسن وروى عن الشعبي(■ 

 ي(هى طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ فَقَْط.)عكرمة والزهر■ 

إْن نََوى َواِحَدةا أَْو اْثنَتَْيِن، فَِهَي طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ َوََل بُدَّ، َوإِْن نََوى ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، ■ 

َوإِْن لَْم يَْنِو طَََلقاا فَلَْيَس طَََلقاا.)أبو حنيفة وأصحابه وقَاَل ُزفَُر: َوإِْن نََوى اْثنَتَْيِن فَِهَي 

 اْثنَتَاِن(

 لبائنة.ا☆

، َوأَبِي ■  اْلبَائِنَةَ بَِمْنِزِل الثَََّلِث.)الحسن والزهري َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِي لَْيلَى َواِْلَْوَزاِعيِّ

 ُعبَْيٍد.

اْلبَائِنَِة طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ وإن نوى بها ثَلثا .)عمرو بن دينار وعطاء َوهَُو قَْوُل أَبِي ثَْوٍر ■ 
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 يَْنِوي( إَلَّ أَنَّهُ قَاَل: ََل 

 البائنة واحدة فإن لم ينو طَلقا لم يكن طَلقا.) إِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَبِو ُسلَْيَماَن(■

َِ َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ.)النخعي(■   اْلبَائِنَِة

نََوى َواِحَدةا  لَهُ نِيَّتُهُ، فَإِْن نََوى ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث؛ َوإِْن نََوى اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن، َوإِنْ ■ 

 فََواِحَدةٌ، َوإِْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا فَلَْيَس طَََلقاا.)عطاء والشافعي(

فِي اْلَمْدُخوِل بِهَا ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا َواِحَدةٌ فَقَْط.)ُرِوَي َعْن َربِيَعةَ ■ 

 َوهَُو قَْوُل اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد( -

فِي اْلَمْدُخوِل بِهَا ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا َما نََوى ِمْن َواِحَدٍة أَْو اْثنَتَْيِن ■ 

 أَْو ثَََلٍث.)مالك وأصحابه(

إْن قَاَل لَهَا َذلَِك فِي َغَضٍب أَْو فِي َغْيِر َغَضٍب، َما لَْم يَُكْن فِي ِذْكِر طَََلٍق فَإِنَّهُ ■ 

ْنِوي، فَإِْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا، فَلَْيَس طَََلقاا، َوإِْن قَاَل: نََوْيت َطََلقاا بََِل َعَدٍد، أَْو قَاَل: يَ 

نََوْيت َواِحَدةا َرْجِعيَّةا، أَْو قَاَل: نََوْيت َواِحَدةا بَائِنَةا، أَْو قَاَل: نََوْيت اْثنَتَْيِن َرْجِعيَّتَْيِن أَْو 

فَِهَي فِي ُكلِّ َذلَِك َطْلقَةٌ َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ َوََل بُدَّ، فَلَْو َكاَن َذلَِك فِي ِذْكِر طَََلٍق فََكَذلَِك  بَائِنَتَْينِ 

، إَلَّ أَنَّهُ ََل يَُصدَُّق فِي قَْولِِه: لَْم أَْنِو طَََلقاا فَقَْط.) َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِ  ي َسَواءا َسَواءا

ِد ْبِن اْلَحَسِن ، َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ يُوُسَف، وَ  ْق بَْيَن ِذْكِر طَََلٍق   ُمَحمَّ إَلَّ أَنَّهُ لَْم يُفَرَّ

َوَغْيِر ِذْكِرِه، َوََل بَْيَن َغَضٍب َوَغْيِرِه ، َوهَُو قَْوُل ُزفََر ْبِن اْلهَُذْيِل ِمْثُل قَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ، 

 : إْن نََوى اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن بَائِنَتَاِن َوََل بُدَّ(إَلَّ أَنَّهُ قَالَ 

 البتة.☆

بَْيِر، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد ■ من طلق امرأته البتة فهو ثَلث.)الزهري َوقَتَاَدةَ، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

، َوأَبِي َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِ  -َوُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  -اْلَعِزيِز  ي لَْيلَى، َواِْلَْوَزاِعيِّ

 ُعبَْيٍد(

البتة واحدة وهو أحق بها.) ََصحَّ َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوأَبِي ثَْوٍر، ■

إِْن نََوى ثَََلثاا أَْو َوأَبِي ُسلَْيَماَن، إَلَّ أَنَّ أَبَا ُسلَْيَماَن قَاَل: إْن لَْم يَْنِو طَََلقاا فَلَْيَس طَََلقاا، فَ 

 اْثنَتَْيِن فَِهَي َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ(

، َوأَْصَحابِِه( -يَْنِوي فَيَُكوُن َما نََوى.) َصحَّ َذلَِك َعْن ُشَرْيٍح ■  افِِعيِّ  َوهَُو قَْوُل الشَّ

 ثَََلٌث.)النخعي( إْن نََواهَا طَْلقَةا فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ، َوإِْن نََواهَا ثَََلثاا فَِهيَ ■ 

إن قَاَل َذلَِك لَِمْدُخوٍل بِهَا، فَِهَي ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوإِْن قَالَهَا لَِغْيِر َمْدُخوٍل بِهَا فَهَُو َعلَى ■ 

ا فَِهَي ثَََلٌث.)مالك(  َما نََوى َوإِْن لَْم يَْنِو َعَددا

ا فَِهَي َواِحَدةٌ  إْن قَاَل َذلَِك فِي ِذْكِر طَََلٍق، فَإِْن نََوى َواِحَدةا ■  أَْو اْثنَتَْيِن، أَْو لَْم يَْنِو َعَددا

بَائِنَةٌ، فَإِْن قَاَل: أَْنِوي طَََلقاا لَْم يَُصدَّْق، فَإِْن قَاَل لَهَا َذلَِك فِي َغْيِر ِذْكِر طَََلٍق فََكَذلَِك 

َق. ، إَلَّ أَنَّهُ إْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا فَُصدِّ ) أَبِو َحنِيفَةَ َوأَْصَحابِِه إَلَّ ُزفََر ْبَن َسَواءا َسَواءا

 (اْلهَُذْيِل فَإِنَّهُ َوافَقَهُْم فِي ُكلِّ َذلَِك، إَلَّ أَنَّهُ قَاَل: إْن نََوى اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن بَائِنَتَانِ 

 الطَلق بقوله اعتدي.☆
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َوَصحَّ َعْن َعطَاٍء: أَنَّهُ  -ِْلَْوَزاِعيِّ هى طلقة.) ََصحَّ هََذا َعْن إْبَراِهيَم، َوَمْكُحوٍل، َوا■

 طَََلٌق.

اٍت فَِهَي ثَََلُث تَْطلِيقَاٍت، إَلَّ أَْن يَقُوَل: أََرْدت ■  َرهَا ثَََلَث َمرَّ طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ، فَإِْن َكرَّ

 إْفهَاَمهَا، فَهَُو َكَما قَاَل.)قتادة(

(ِهَي َواِحَدةٌ، نََوى ثَََلثاا أَْو أَقَل.)ر■   وى عن الشعبيَّ

َعْن اْلَحَسِن إْن قَاَل: أَْنِت طَالٌِق اْعتَدِّي فَِهَي اْثنَتَاِن، إَلَّ أَْن يَْنِوَي َواِحَدةا .)الحسن ■َ

 وقتادة(

إْن نََوى بِقَْولِِه: اْعتَدِّي، طَََلقاا فَهَُو طَََلٌق، َوإِْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا، فَإِْن َكاَن فِي َغْيِر ■ 

َق، َوإِْن َكاَن فِي ِذْكِر طَََلٍق أَْو فِي َغَضٍب لَْم  َغَضٍب، َوفِي َغْيِر َذلَِك طَََلٌق ُصدِّ

يَُصدَّْق َولَِزَمْتهُ طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ، َسَواٌء قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا أَْو قَاَل: نََوْيت بََِل َعَدٍد، 

ِعيَّةا، أَْو قَاَل: نََوْيت بَائِنَةا، أَْو قَاَل: نََوْيت طَْلقَتَْيِن َرْجِعيَّتَْيِن، أَْو أَْو قَاَل: نََوْيت َطْلقَةا َرجْ 

 قَاَل: نََوْيت طَْلقَتَْيِن بَائِنَتَْيِن، أَْو قَاَل: نََوْيت ثَََلثاا.

َواِحَدةا، أَْو قَاَل: لَْم أَْنِو  قَالُوا: فَإِْن قَاَل لَهَا: اْعتَدِّي اْعتَدِّي اْعتَدِّي فَإِْن قَاَل: نََوْيت طَْلقَةا 

فَِهَي ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوإِْن قَاَل: نََوْيت بِاِْلُولَى طَََلقاا، َونََوْيت بِاَِلْثنَتَْيِن اْلَحْيَض  -َشْيئاا 

َق  ِحَدةا تَْعتَدُّ لَهَا قَالُوا فَإِْن قَاَل: اْعتَدِّي ثَََلثاا، ُسئَِل َعْن نِيَّتِِه، فَإِْن قَاَل: نََوْيت َوا -ُصدِّ

َق.)أبو حنيفة(  ثَََلَث ِحيٍَض ُصدِّ

 إْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: اْعتَدِّي؟ فَإِنَّهُ يَْنِوي فَإِْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا لَْم يَُصدَّْق َولَِزَمْتهُ طَْلقَةٌ ■ 

اَل: نََوْيت اْثنَتَْيِن فَِهَي اْثنَتَاِن، َوإِْن َوَكَذلَِك إْن نََوى طَََلقاا بَِغْيِر َعَدٍد، فَإِْن قَ  -َرْجِعيَّةٌ 

 قَاَل: نََوْيت ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث.)مالك(

 الخلية.☆

 الخلية ثَلث.) قَْوُل اْبِن أَبِي لَْيلَى، َوأَبِي ُعبَْيٍد(■

 ثَََلٌث فِي اْلَمْدُخوِل بِهَا، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا َواِحَدةٌ.)ربيعة(■ 

ْهِريِّ َوقَتَاَدةَ َوَصحَّ َعْن اْلَحَسِن،ْ َعَطاٍء هى و■ َوهَُو قَْوُل أَبِي  -احدة رجعية.) الزُّ

 ثَْوٍر(

 واحدة بائنة.)روى عن الحسن(■

َوإِْن نََوى ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث.)حكاه النخعي عن  -إْن نََوى َواِحَدةا فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ ■ 

 بد العزيز ومروان (أصحابه وهو قول عمر بن ع

 يَِديُن، فَإِْن نََوى َواِحَدةا فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ.)شريح(■ 

 نََوى طَََلقاا أَْو لَْم يَْنِو.)عمرو بن دينار( -َواِحَدةٌ َويَِديُن ■ 

 هى سنة وهى طَلق.)عطاء(■

 على ما نوى.)مالك( اْلَمْدُخوِل بِهَا ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا■ 

إْن نََوى بِاْلَخلِيَِّة ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، َوإِْن نََوى َواِحَدةا أَْو اْثنَتَْيِن فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ ■ 

 فَقَْط.)أبو حنيفة والثوري(

ْتهُ َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ، َوإِْن إِْن قَاَل: لَْم أَْنِو طَََلقاا، فَإِْن َكاَن فِي ِذْكِر طَََلٍق لَْم يَُصدَّْق َولَِزمَ ■َ
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َق  َسَواٌء َكاَن فِي َغْيِر َغَضٍب أَْو فِي َغَضٍب.)أبو  -َكاَن فِي َغْيِر ِذْكِر طَََلٍق ُصدِّ

 حنيفة(

 اْلبَِريَّةُ، َوأَْنِت ُمْبَرأَةٌ ِمنِّي، َوقَْد بَاَرْأتُك، َوقَْد بَِرْئت ِمنِّي. ☆

 وهب( هى ثَلث.)قتادة والحسن والزهري وابن■

البريةواحدة. )َوهَُو قَْوُل أَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَهل الظاهر، َوبَْعِض أَْصَحاِب ■

 َمالٍِك(

 هى واحدة بائنة.)حكاه النخعي عن أصحابه(■

■) ، َوَعطَاٍء، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َوالشَّافِِعيِّ  هى على ما نوى.) الشَّْعبِيِّ

 ا ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا َواِحَدةٌ.)ربيعة(اْلَمْدُخوِل بِهَ ■ 

اْلَمْدُخوِل بِهَا ثَََلٌث َوََل بُدَّ، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا َواِحَدةٌ، إَلَّ أَْن يَْنِوَي أَْكثََر فَيَُكوَن ■ 

 َما نََوى.)مالك(

نََوى َواِحَدةا َرْجِعيَّةا، أَْو بَائِنَةا، أَْو اْثنَتَْيِن َرْجِعيَّتَْيِن، أَْو  إْن نََوى ثَََلثاا فَِهَي ثَََلٌث، َوإِنْ ■ 

بَائِنَتَْيِن، فَِهَي َواِحَدةٌ بَائِنَةٌ ََل أَْكثََر.)أبو حنيفة وأصحابه إَل زفر قَاَل: َوإِْن نََوى اْثنَتَْيِن 

 فَِهَي اْثنَتَاِن بَائِنَتَاِن(

 اْلَحَرُج. ☆

ْهِريِّ فِي أََحِد قَْولَْيِه. -َصحَّ  َِهَي ثَََلثٌ  ا، َوَعْن الزُّ  َعْن اْلَحَسِن أَْيضا

. -َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: ِهَي َواِحَدةٌ  -َوقَْوٌل ثَاٍن  ْهِريِّ  َوهَُو أََحُد قَْولَْي الزُّ

: لَهُ نِيَّتُهُ  -َوقَْوٌل ثَالٌِث   ُل إِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه.َوهَُو قَوْ  -قَاَل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 َحْبلُك َعلَى َغاِربِك. ☆

 َحْبلُك َعلَى َغاِربِك، فِي اْلَمْدُخوِل بِهَا ثَََلٌث، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا َواِحَدةٌ.)مالك(■

 قَْد أَْعتَْقتُك. ☆

 .-ئاا َعْن َعطَاٍء: إْن نََوى الطَََّلَق فَهَُو طَََلٌق، َوإَِلَّ فَلَْيَس َشيْ 

 .-َوَصحَّ َعْن اْلَحَسِن فِيَمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت َعتِيقَةٌ، قَاَل: ِهَي َواِحَدةٌ 

ةٌ فَلَهُ َما نََوى.  َوقَاَل قَتَاَدةُ: َمْن قَاَل لَهَا: أَْنِت ُحرَّ

ِجي☆   قَْد أَِذْنت لَك فَتََزوَّ

َصحَّ َعْن إْبَراِهيَم أَنَّهُ لَْيَس بَِشْيٍء  ا: إْن لَْم يَْنِو طَََلقاا فَلَْيَس بَِشْيٍء.َِ  ،َوَصحَّ َعْنهُ أَْيضا

: أَقَلُّ ِمْن هََذا يَُكوُن طَََلقاا. ْعبِيِّ  َوَعْن الشَّ

 َوَصحَّ َعْن قَتَاَدةَ: أَنَّهَا طَْلقَةٌ.

 َوُرِوَي َعْن اْلَحَسِن: ِهَي طَْلقَةٌ َرْجِعيَّةٌ.

 ُسك، لَْسِت لِي بِاْمَرأٍَة.اُْخُرِجي َعْن بَْيتِي َما يُْجلِ ☆

َرهَا ثَََلثاا فَِهَي َواِحَدةٌ، َويَْنِوي. َصحَّ َعْن اْلَحَسِن أَنَّهُ قَاَل: َمْن َكرَّ َِ 

ا   فََصحَّ َعْن إْبَراِهيَم أَنَّهُ قَاَل: لَهُ نِيَّتُهُ. -ََل َحاَجةَ لِي فِيك  -َوأَمَّ

 طَْلقَةٌ، َوَعْن َمْكُحوٍل: لَْيَس بَِشْيٍء.َوَعْن اْلَحَسِن: إْن نََوى الطَََّلَق فَِهَي 
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ْن قَاَل  اَد ْبَن أَبِي ُسلَْيَماَن َعمَّ َوِمْن طَِريِق َوِكيٍع َعْن ُشْعبَةَ: َسأَْلت اْلَحَكَم ْبَن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

ا: إْن نََوى طَ  ََلقاا فَِهَي َواِحَدةٌ َِلْمَرأَتِِه: اْذهَبِي َحْيُث ِشْئت، ََل َحاَجةَ لِي فِيك؟ فَقَاََل َجِميعا

 َرْجِعيَّةٌ.

ا  فََصحَّ َعْن اْلَحَسِن فِي َجِميِعهَا: إْن نََوى الطَََّلَق  -اْستَْبِرئِي، َواْخُرِجي، َواْذهَبِي  -َوأَمَّ

ا َعْن اْلَحَسِن فِيَمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: اْذهَبِي، فَََل َحاَجةَ لِي فِ  -فَِهَي طَْلقَةٌ  يك: َوَصحَّ أَْيضا

 أَنَّهَا ثَََلٌث.

ا  ْعبِيِّ  -َوأَمَّ ينَا َعْن إْبَراِهيَم، َوالشَّ َولَْم يَِصحَّ  -قَْد َخلَّْيت َسبِيلَك، ََل َسبِيَل َعلَْيك فَُروِّ

 َوَصحَّ َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ: لَهُ نِيَّتُهُ. -: ِهَي طَْلقَةٌ بَائِنَةٌ -َعْنهَُما 

فِي ََل َسبِيَل لِي َعلَْيك: إْن نََوى طَََلقاا فَِهَي َواِحَدةٌ َرْجِعيَّةٌ، َوإَِلَّ  َوَصحَّ َعْن اْلَحَسنِ 

. -فَلَْيَس بَِشْيٍء  ْعبِيِّ ا َعْن الشَّ ينَاهُ أَْيضا  ُروِّ

ا  ينَا َعْن إْبَراِهيَم أَنَّهُ قَاَل: َما أََراهُ  -َمْن قَاَل: لَْست لِي بِاْمَرأٍَة  -َوأَمَّ َر َذلَِك إْن  -فَُروِّ َكرَّ

َوتََوقََّف  -َوَصحَّ َعْن قَتَاَدةَ: إْن أََراَد بَِذلَِك طَََلقاا فَهَُو طَََلٌق  -أََراَد إَلَّ الطَََّلَق  -ثَََلثاا 

 فِيهَا َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب.

ا  ينَا َعْن طَاُوٍس: إْن نََوى طَََلقاا فَهَُو طَََلٌق. -َوأَمَّ  أَْفلِِجي؛ فَُروِّ

ا َوأَ  ٍد أَنَّهُ قَاَل: َرأَى النَّاُس أَنَّهَا طَْلقَةٌ  -مَّ ينَا َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َوَعْن  -َشأْنُُكْم بِهَا؟ فَُروِّ

 َمْسُروٍق، َوطَاُوٍس، َوإِْبَراِهيَم: َما أُِريَد بِِه الطَََّلُق فَهَُو طَََلٌق.

 -األحاديث واآلثار:

ِ »ِمنِيَن َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمؤْ ■  ا أُْدِخلَْت َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ  -أَْن اْبنَةَ اْلَجْوِن لَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِمْنَك قَاَل لَهَا: لَقَْد ُعْذِت بَِعِظيٍم، اْلَحقِي  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َوَدنَا ِمْنهَا قَالَْت: أَُعوُذ بِاَّلَلَّ

 صحيح(«)بِأَْهلِكِ 

ِ »أَبِي أَُسْيَد َعْن أَبِيِه: َعْن َحْمَزةَ ْبِن ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َوقَْد أُوتَِي بِاْلُجونِيَِّة فَأُْنِزلَْت فِي بَْيِت أَُمْيَمةَ بِْنِت النُّْعَماِن ْبِن َشَراِحيَل فِي نَْخٍل  -َوَسلََّم 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوَمَعهَا َدابَّتُهَا فََدَخَل  َعلَْيهَا فَقَاَل لَهَا: هَبِي لِي نَْفَسِك؟ قَالَْت:  -َعلَْيِه الصَّ

 ِ َوهَْل تَهَُب اْلَملَِكةُ نَْفَسهَا لُِسوقٍَة؟ فَأَْهَوى لِيََضَع يََدهُ َعلَْيهَا لِتَْسُكَن فَقَالَْت: أَُعوُذ بِاَّلَلَّ

مَّ َخَرَج فَقَاَل: يَا أَبَا أَُسْيَد اُْكُسهَا َراِزقِيَّتَْيِن َوأَْلِحْقهَا ِمْنَك، فَقَاَل: قَْد ُعْذِت بَِمَعاٍذ، ثُ 

 صحيح(«)بِأَْهلِهَا

ِ »َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُذِكَرْت لَِرُسوِل َّللاَّ اْمَرأَةٌ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِسَل إلَْيهَا: فَأَْرَسَل إلَْيهَا، فَقَِدَمْت فَنََزلَْت فِي أََجِم بَنِي َساِعَدةَ، اْلَعَرِب فَأََمَر أَبَا أَُسْيَد أَْن يُرْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََدَخَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ِمْنَك؟ قَاَل: قَْد  -َصلَّى َّللاَّ ا َكلََّمهَا قَالَْت: أَُعوُذ بِاَّلَلَّ فَلَمَّ

ِ أََعْذتُِك ِمنِّي، فَقَالُوا لَهَا: أَتَ  ُ  -ْدِريَن َمْن هََذا؟ قَالَْت: ََل، قَالُوا: هََذا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َجاَءِك لِيَْخطُبِك؟ قَالَْت: أَنَا ُكْنُت أَْشقَى ِمْن َذلِكَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ٍة َواِحَدٍة، فِي اْمَرأٍَة َواحِ  َدٍة، فِي َمقَاٍم َواِحٍد، فَََلَح قال المؤلف: فَهَِذِه ُكلُّهَا أَْخبَاٌر َعْن قِصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّهُ  َجهَا بَْعُد، َوإِنََّما َدَخَل َعلَْيهَا لِيَْخطُبَهَا ، فَبَطََل  -َعلَْيِه الصَّ لَْم يَُكْن تََزوَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -تََعلُّقُهُْم بِقَْولِِه   : اْلَحقِي بِأَْهلِك.-َعلَْيِه الصَّ
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ِ عن كَ ■ ُث َحِديَث تََخلُّفِِه َعْن تَبُوَك، فََذَكَر فِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى  -ْعَب ْبَن َمالٍِك يَُحدِّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  أَْرَسَل إلَْيِه يَأُْمُرهُ أَْن يَْعتَِزَل اْمَرأَتَهُ قَاَل: فَقُْلُت لَِرُسولِِه: أُطَلِّقُهَا أَْم  -َّللاَّ

ْفَعُل؟ قَاَل: ََل، بَْل اْعتَِزْلهَا فَََل تَْقَرْبهَا قَاَل َكْعٌب فَقُْلت َِلْمَرأَتِي: اْلَحقِي بِأَْهلِِك َماَذا أَ 

ُ فِي هََذا اِْلَْمرِ   صحيح(«)فَُكونِي فِيِهْم َحتَّى يَْقِضَي َّللاَّ

 لطَََّلِق..قال المؤلف: فَهََذا َكْعٌب لَْم يََر " اْلَحقِي بِأَْهلِك " ِمْن أَْلفَاِظ ا

َدَخْلُت َعلَى فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس فََذَكَرْت اْلَحِديَث، »َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن أَبِي اْلَجْهِم، قَاَل: ■ 

 صحيح(«)َوفِي آِخِرِه: َوَكاَن َزْوُجهَا طَلَّقَهَا طَََلقاا بَائِناا

ةَ فِيِه، ِِلَنَّهُ لَْيَس ِمْن لَ  ْفِظهَا، إنََّما هَُو ِمْن لَْفٍظ ِمْن ُدونِهَا، قال المؤلف: َوهََذا ََل ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َولَْيَس فِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َسِمَع هَِذِه اللَّْفظَةَ فََجَعلَهَا طَََلقاا،  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ فِيَمْن ُدونَهُ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوََل ُحجَّ َكْرنَا فِي " بَاِب طَََلِق الثَََّلِث " َوقَْد ذَ  -َعلَْيِه الصَّ

 َمْجُموَعةا َكْيَف أَنَّ طَََلَق فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس.

ثَْتهُ أَنَّ »أَنَّهُ  -هَُو اْبُن أَبِي اْلَجْهِم  -عن أَبي بَْكٍر ■ َدَخَل َعلَى فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس فََحدَّ

 (صحيح«)َزْوَجهَا طَلَّقَهَا طَََلقاا بَات اا

فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس قَالَْت: ُكْنت ِعْنَد َرُجٍل ِمْن بَنِي َمْخُزوٍم فَطَلَّقَنِي أَْلبَتَّةَ َوَذَكَرْت »َعْن ■ 

 صحيح(«)اْلَحِديثَ 

فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس أَنَّ أَبَا َعْمِرو ْبَن َحْفٍص طَلَّقَهَا أَْلبَتَّةَ، فَأَْرَسَل إلَْيهَا َوِكيلَهُ »َعْن ■ 

 ِ ِ َمالَِك َعلَْينَا ِمْن َشْيٍء؟ فََجاَءْت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -بَِشِعيٍر، فََسِخطَْت فَقَاَل: َوَّللَاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فََذَكَرْت َذلَِك لَهُ فَقَاَل لَهَا: لَْيَس لَِك َعلَْيِه نَفَقَةٌ، َوَذَكَرْت اْلَحِديثَ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

قَْد بَيَّنَّا قَْبُل أَنَّهُ قَْد َصحَّ طَََلُق َزْوِجهَا لَهَا َكاَن ثَََلثاا هََكَذا، أَْو آِخَر ثَََلٍث، قال المؤلف: فَ 

نَى فََوَجَب َضُروَرةا أَنَّ قَْوَل َمْن قَاَل فِي َخبَِرهَا أَْلبَتَّةَ، أَْو بَتَّ َطََلقَهَا، أَْو بَائِناا أَنَّهُ إنََّما عَ 

 فَبَطََل التََّعلُُّق بِهَا. -ِه آِخَر ثَََلِث طَْلقَاٍت ِمْن ِعْنِد نَْفسِ 

ُ َعلَْيِه  -َجاَءْت اْمَرأَةُ ِرفَاَعةَ إلَى النَّبِيِّ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■  َصلَّى َّللاَّ

بَْيِر فَقَالَْت ُكْنُت ِعْنَد ِرفَاَعةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَََلقِي،  -َوَسلََّم  ْحَمِن ْبَن الزُّ ْجُت َعْبَد الرَّ فَتََزوَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوإِنََّما َمَعهُ ِمْثُل هُْدبَِة الثَّْوِب فَقَاَل  : أَتُِريِديَن أَْن تَْرِجِعي إلَى -َعلَْيِه الصَّ

 صحيح(«)ِرفَاَعةَ؟ ََل، َحتَّى تَُذوقِي ُعَسْيلَتَهُ َويَُذوَق ُعَسْيلَتَكِ 

َصلَّى  -أَنَّ ِرفَاَعةَ اْلقَُرِظيَّ طَلََّق اْمَرأَتَهُ فََجاَءْت إلَى النَّبِيِّ »ائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن عَ ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ: إنَّ ِرفَاَعةَ طَلَّقَهَا آِخَر ثَََلِث تَْطلِيقَاٍت  -َّللاَّ َوَذَكَرْت  -فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ح(صحي«)اْلَخبَرَ 

اِق َعْن َمْعَمٍر َما أَْجَملَهُ َغْيُرهُ  زَّ َوَصحَّ أَنَّ طَََلقَهُ لَهَا َكاَن  -قال المؤلف: فَفَسََّر َعْبُد الرَّ

 آِخَر ثَََلِث تَْطلِيقَاٍت.

ِ  ُرَكانَةَ ْبِن َعْبِد يَِزيَد أَنَّهُ طَلََّق اْمَرأَتَهُ ُسهَْيَمةَ أَْلبَتَّةَ، فَأُْخبَِر َرُسولُ »َعْن ■  َصلَّى  -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َما أََرْدُت بَِذلَِك إَلَّ َواِحَدةا فَقَاَل لَهُ  -َّللاَّ ََلةُ  -بَِذلَِك، َوقَاَل: َوَّللَاَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  ِ َما أََرْدُت إَلَّ -َوالسَّ ِ َما أََرْدُت إَلَّ َواِحَدةا؟ فَقَاَل ُرَكانَةُ: َوَّللَاَّ َواِحَدةا، فََردَّهَا إلَْيِه : َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبِن َعلِيِّ ْبِن يَِزيَد َعْن نَافٍِع «)-َصلَّى َّللاَّ ضعيف() َعْبِد َّللاَّ
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 َوِكََلهَُما َمْجهُوٌل ( -َعْن ُعَجْيٍر 

بَْيِر ْبِن َسِعيٍد »َعْن ■  ِه  -هَُو اْلهَاِشِميُّ  -الزُّ أَنَّهُ طَلََّق اْمَرأَتَهُ أَْلبَتَّةَ فَأَتَى َرُسوَل َعْن َجدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ ِ، قَاَل: آَّللَّ  -فَقَاَل: َما أََرْدَت؟ قَاَل: َواِحَدةا، قَاَل: آَّللَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم   بَْيُر هََذا َمْتُروُك اْلَحِديِث(.)ضعيف()َالزُّ « : هَُو َعلَى َما أََرْدتَ -َعلَْيِه الصَّ

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل فِي اْلبَائِنَِة: ِهَي ثَََلٌث.)صحيح ومثله عن زيد بن ■ 

 ثابت(

 أَْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي اْلبَائِنَِة: ِهَي طَْلقَةٌ َواِحَدةٌ َوهَُو أََحقُّ بِهَا.■ 

 ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل فِي أَْلبَتَّةَ: ِهَي ثَََلٌث.)صحيح ومثله عن ابن عمر( َعْن َعلِيِّ ■ 

ا َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْلقَاِسِم  ا ُمْنقَِطعا ينَاهُ أَْيضا قال المؤلف: َوُروِّ

ٍد، َوَربِيَعةَ، َوَمْكُحوٍل، َواْلَحَسِن.  ْبِن ُمَحمَّ

 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: أَْلبَتَّةَ َواِحَدةٌ َوهَُو أََحقُّ بِهَا.■ 

أَنَّ اْلُمطَّلَِب ْبَن َحْنطٍَب َجاَء إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل لَهُ: إنِّي قُْلت َِلْمَرأَتِي: أَْنِت ■ 

{ ]الطَلق: طَالٌِق أَْلبَتَّةَ، فَتَََل ُعَمُر }يَا أَيُّهَا النَّبِ  [ 0يُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّتِِهنَّ

ا لَهُْم{ ]النساء:  [ اْلَواِحَدةُ تَبُتُّ ٦٦ثُمَّ تَََل: }َولَْو أَنَّهُْم فََعلُوا َما يُوَعظُوَن بِِه لََكاَن َخْيرا

 اْرِجْع إلَى أَْهلِك.

 فِي اْلَخلِيَِّة: إنَّهَا ثَََلٌث.)ومثله عن ابن عمر( َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَالَ ■ 

: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي اْلَخلِيَِّة: ِهَي َواِحَدةٌ َوهَُو أََحقُّ ■  َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 بِهَا.)ضعيف منقطع(

ْن َخَرْجت فَأَْنِت َخلِيَّةٌ، فََخَرَجْت: َعْن َمْرَواَن اِْلَْصفَِر قَاَل: قَاَل َرُجٌل َِلْمَرأَتِِه: إ■ 

َق ُمَعاِويَةُ ْبُن أَبِي ُسْفيَاَن بَْينَهَُما.  فَفَرَّ

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل فِي اْلبَِريَِّة: ِهَي ثَََلُث.■ 

 َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ قَاَل فِي اْلبَِريَِّة: ِهَي ثَََلٌث.)صحيح(■ 

: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي اْلبَِريَِّة: ِهَي َواِحَدةٌ، َوهَُو أََحقُّ عَ ■  ْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 بِهَا.)ضعيف منقطع(

 َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ قَاَل: إَذا قَاَل: أَْنِت طَالٌِق طَََلَق اْلَحَرِج فَِهَي ثَََلٌث.)صحيح(■ 

َر َكتََب: أَْن يُْجلََب إلَى َمكَّةَ َرُجٌل ِمْن اْلِعَراِق قَاَل َِلْمَرأَتِِه: َحْبلُك َعْن َمالٍِك: أَنَّ ُعمَ ■ 

َعلَى َغاِربِك، فَأَْحلَفَهُ ِعْنَد اْلَكْعبَِة: َماَذا أََراَد؟ فَقَاَل: أََرْدت اْلفَِراَق، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: فَهَُو 

 َما أََرْدت.)ضعيف منقطع(

ٍس: أَنَّهُ َكاَن ََل يََرى اْلفَِداَء طَََلقاا َحتَّى يَُطلَِّق؟ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: أَََل تََرى َعْن اْبِن َعبَّا■ 

َذَكَر الطَََّلَق ِمْن قَْبلِِه، ثُمَّ َذَكَر اْلفَِداَء فَلَْم يَْجَعْلهُ طَََلقاا، ثُمَّ قَاَل فِي  -َجلَّ َوَعزَّ  -أَنَّهُ 

 [ .)صحيح(8٢1ا فََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد{ ]البقرة: الثَّالِثَِة }فَإِْن طَلَّقَهَ 

قال المؤلف: فَهََذا اْبُن َعبَّاٍس بِأََصحِّ إْسنَاٍد َعْنهُ: ََل يََرى طَََلقاا إَلَّ بِلَْفِظ الطَََّلِق، أَْو َما 

ُ َعزَّ َوَجلَّ طَََلقاا َوهََذا هَُو قَْولُنَا. اهُ َّللاَّ  َسمَّ
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 1111الَةُ فِي الطَََّلِق[م]َمْسأَلَةٌ اْلَوكَ 

َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل: }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل  َوََل تَُجوُز اْلَوَكالَةُ فِي الطَََّلِق، ِِلَنَّ َّللاَّ

نَّ 0٦٢َعلَْيهَا{ ]اِلنعام:  ةُ [ فَََل يَُجوُز َعَمُل أََحٍد َعْن أََحٍد إَلَّ َحْيُث أََجاَزهُ اْلقُْرآُن، أَْو السُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم .. َولَْم يَأِْت فِي طَََلِق أََحٍد َعْن أََحٍد  -الثَّابِتَةُ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 بِتَْوِكيلِِه إيَّاهُ قُْرآٌن َوََل ُسنَّةٌ؛ فَهَُو بَاِطٌل.

ُروَرِة يَْدِري ُكلُّ أََحٍد أَنَّ الطَََّلَق َكََلٌم،  يََلَء ..َوبِالضَّ َوالظِّهَاَر َكََلٌم، َواللَِّعاَن َكََلٌم، َواْْلِ

 َكََلٌم.

َوََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّهُ ََل يَُجوُز أَْن يُظَاِهَر أََحٌد َعْن أََحٍد، َوََل أَْن يََُلِعَن أََحٌد َعْن أََحٍد، 

هَا.. َوَما نَْعلَُم إَجاَزةَ التَّْوِكيِل فِي " َوََل أَْن يُولَِي أََحٌد َعْن أََحٍد، ََل بَِوَكالٍَة، َوََل بَِغْيرِ 

ِميَن إَلَّ َعْن إْبَراِهيَم، َواْلَحَسِن.  الطَََّلِق " َعْن أََحٍد ِمْن اْلُمتَقَدِّ

 1111]َمْسأَلَةٌ َكتََب إلَى اْمَرأَتِِه بِالطَََّلِق[م

ُ تََعالَى َوَمْن َكتََب إلَى اْمَرأَتِِه بِالطَََّلِق فَلَْيَس َشْيئاا.. َوََل   يَقَُع فِي اللَُّغِة الَّتِي َخاطَبَنَا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بِهَا َوَرُسولُهُ  اْسُم تَْطلِيٍق َعلَى أَْن يَْكتَُب إنََّما يَقَُع َذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  -بِِه إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك نَصٌّ فََصحَّ أَنَّ اْلِكتَاَب لَْيَس طَََلقاا َحتَّى يَْلفِظَ  -اللَّْفظُ بِِه  َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 -أقوال الفقهاء:

 ■ ، ْهِريِّ ُواِْلَْوَزاِعيُّ ْعبِيِّ َوالزُّ إَذا َكتََب الطَََّلَق بِيَِدِه فَهَُو طَََلٌق ََلِزٌم.) النََّخِعيِّ َوالشَّ

، َوأَْحَمُد ْبُن   َحْنبٍَل(َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 لَْيَس بَِشْيٍء إَلَّ أَْن يُْمِضيَهُ، أَْو يَتََكلََّم بِِه.)الحسن والشعبي وقتادة(■ 

إْن َكتََب طَََلَق اْمَرأَتِِه فِي اِْلَْرِض لَْم يَْلَزْمهُ طَََلٌق َوإِْن َكتَبَهُ فِي ِكتَاٍب ثُمَّ قَاَل: لَْم ■ 

َق فِي اْلفُْتيَا َولَ   ْم يَُصدَّْق فِي اْلقََضاِء.)أبو حنيفة(أَْنِو طَََلقاا ُصدِّ

إِْن نََوى بَِذلَِك الطَََّلَق فَهَُو َطََلٌق َوإِْن لَْم يَْنِو بِِه طَََلقاا فَلَْيَس بِطَََلٍق.)مالك والليث ■َ

 والشافعي(

 1111]َمْسأَلَةٌ طَََلُق َمْن ََل يُْحِسُن اْلَعَربِيَّةَ[م

َربِيَّةَ بِلَُغتِِه بِاللَّْفِظ الَِّذي يُتَْرَجُم َعْنهُ فِي اْلَعَربِيَِّة بِالطَََّلِق َويَُطلُِّق َويُطَلُِّق َمْن ََل يُْحِسُن اْلعَ 

َشاَرِة الَّتِي يُوقُِن بِهَا َمْن َسِمَعهَا  ْوِت أَْو اْْلِ اِْلَْبَكُم َواْلَمِريُض بَِما يَْقِدُر َعلَْيِه ِمْن الصَّ

ا أَنَّهَُما أََراَدا الطَّ  ا إَِل -ََلَق ، َوبُْرهَاُن َذلَِك قَْطعا ُ نَْفسا : }َل يَُكلُِّف َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

 [82٦ُوْسَعهَا{ ]البقرة: 

 ِ  « ..إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ »َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ

 1112[م]َمْسأَلَةٌ طَلََّق اْمَرأَتَهُ َوُهَو َغائِبٌ 

َوَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ َوهَُو َغائٌِب: لَْم يَُكْن طَََلقاا، َوِهَي اْمَرأَتُهُ َكَما َكانَْت، يَتََواَرثَاِن إْن 

ْوِجيَِّة بَْينَهَُما  َسَواٌء َكانَْت َمْدُخوَلا بِهَا أَْو َغْيَر  -َماَت أََحُدهَُما، َوَجِميُع ُحقُوِق الزَّ

قُهُ أَْو بَِشهَاَدٍة ثَ  -َمْدُخوٍل بِهَا  ََلثاا أَْو أَقَلَّ إَلَّ َحتَّى يَْبلَُغ إلَْيهَا، فَإَِذا بَلََّغهَا اْلَخبَُر َمْن تَُصدِّ

ا فِي طُْهٍر لَْم يََمسَّهَا  تُْقبَُل فِي اْلُحْكِم فَِحينَئٍِذ يَْلَزُمهَا الطَََّلُق إْن َكانَْت َحاِمَلا أَْو طَاِهرا
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 فِيِه.

: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّتِِهنَّ -َك بُْرهَاُن َذلِ  ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

[ فَهَِذِه ِصفَةُ طَََلِق اْلَمْدُخوِل بِهَا..َوقَاَل تََعالَى: }َوَل 0َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ ..{ ]الطَلق: 

وهُنَّ لِتَُضيِّقُوا {  تَُضارُّ َعلَْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوَلِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَْيِهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَهُنَّ

[ . فَهَِذِه ِصفَةُ طَََلِق َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا، َويَْدُخُل فِيِه طَََلُق الثَََّلِث ٦]الطَلق: 

ُروَرِة يُوقِنُ  ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم أَنَّ َمْن طَلَّقَهَا فَلَْم  اْلَمْجُموَعِة، َوآِخُر الثَََّلِث، َوبِالضَّ

تُهَا َحَراٌم، فَفِْعلُهُ َمْرُدوٌد بَاِطٌل، َواْلَمْعِصيَةُ ََل  هَا، َوُمَضارَّ يُْبلِْغهَا الطَََّلَق فَقَْد َضارَّ

ُروَرِة يُوقُِن ُكلُّ أََحٍد أَنَّ َمْن فََعَل َذلِكَ  ا  تَنُوُب َعْن الطَّاَعِة، َوبِالضَّ ْحهَا َسَراحا فَلَْم يَُسرِّ

ُ تََعالَى، َوَمنْ  ِة، َولَْم يُْحِص اْلِعدَّةَ فَلَْم يُطَلِّْق َكَما أََمَرهُ َّللاَّ ، َوَمْن لَْم يَُطلِّْق لِْلِعدَّ  لَْم َجِميَلا

. ُ تََعالَى فَلَْم يُطَلِّْق أَْصَلا  يُطَلِّْق َكَما أََمَرهُ َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:

فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيٍس تَقُوُل: أَْرَسَل »قَاَل: َسِمْعُت  -هَُو اْبُن أَبِي اْلَجْهِم  -أَبِي بَْكٍر  َعنْ ■ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -إلَيَّ َزْوِجي بِطَََلقِي، فََشَدْدُت َعلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَْيُت النَّبِيَّ   -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوَذَكَر اْلَحِديثَ  -قُْلُت: ثَََلثاا فَقَاَل: َكْم طَلَّقَِك؟ 

إْن  -قال المؤلف: ، َوهََذا قَْولُنَا، َولَْم نَقُْل قَطُّ: إنَّهُ ََل يَْلَزُمهَا الطَََّلُق إَذا بَلََغهَا َوَسنَْذُكُر 

ُ تََعالَى  لَّقَهَا َزْوُجهَا َوهَُو فِي " بَاِب اْلِعَدِد " َمْن قَاَل ِمْن السَّلَِف: إنَّ َمْن طَ  -َشاَء َّللاَّ

ْلَزْمهَا َغائٌِب فَإِنَّهَا ََل تَْلَزُمهَا اْلِعدَّةُ، إَلَّ ِمْن ِحيِن يَْبلُُغهَا اْلَخبَُر ،َوهََذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّهَا لَْم يَ 

ْسََلِم أَْن يَُحاَل  الطَََّلُق إَلَّ ِمْن ِحيِن لَِزَمْتهَا اْلِعدَّةُ، ََل قَْبَل َذلَِك، إْذ ََل يَُجوُز فِي ِدينِ  اْْلِ

ِل ِعدَّتِهَا.  بَِزَماٍن بَْيَن الطَََّلِق َوبَْيَن أَوَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ طَلََّق فِي نَْفِسِه[م

 َوَمْن طَلََّق فِي نَْفِسِه لَْم يَْلَزْمهُ الطَََّلُق.

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ا َحدَّثَْت بِِه أَْنفَُسهَا َما لَْم ُعفَِي ِِلُمَّ »: اْلَخبَُر الثَّابُِت َعْن َرُسوِل َّللاَّ تِي َعمَّ

..َوَكَذلَِك اْلِعْتُق فِي النَّْفِس، َواْلُمَراَجَعةُ فِي النَّْفِس، َواْلِهبَةُ « تُْخِرْجهُ بِقَْوٍل أَْو َعَملٍ 

ْسََلُم فِي النَّْفِس، ُكلُّ َذلَِك لَْيَس بَِشْيٍء .. وَ  َدقَةُ فِي النَّْفِس، َواْْلِ اْحتَجَّ َمْن َذهََب إلَى َوالصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -هََذا اْلقَْوِل بِاْلَخبَِر الثَّابِِت َعْن َرُسوِل َّللاَّ إنََّما اِْلَْعَماُل » -َصلَّى َّللاَّ

 « .بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى

ةٌ لَنَا عَ  ٍد: َوهََذا اْلَخبَُر ُحجَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -لَْيِهْم، ِِلَنَّهُ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ لَْم يُْفِرْد فِيِه  -َعلَْيِه الصَّ

ا بِأََحِدِهَما  ا، َولَْم يُوِجْب ُحْكما النِّيَّةَ َعْن اْلَعَمِل، َوََل اْلَعَمَل َعْن النِّيَِّة، بَْل َجَمَعهَُما َجِميعا

وا أَْيضا  -ُدوَن اْْلَخِر  بِأَْن قَالُوا: إنَُّكْم تَقُولُوَن: َمْن اْعتَقََد اْلُكْفَر  -ا َوهََكَذا نَقُوُل.. َواْحتَجُّ

بِقَْلبِِه فَهَُو َكافٌِر َوإِْن لَْم يَْلفِْظ بِِه؟ َوتَقُولُوَن: إنَّ اْلُمِصرَّ َعلَى اْلَمَعاِصي َعاٍص آثٌِم ُمَعاقٌَب 

ا بَِذلَِك؟ َوتَقُولُوَن: إنَّ َمْن قََذَف ُمْحَصنَةا فِي نَْفِسِه فَ  هَُو آثٌِم، َوَمْن اْعتَقََد َعَداَوةَ ُمْؤِمٍن ظُْلما

ِ َعزَّ َوَجلَّ   َوإِْن لَْم يُْظِهْر َذلَِك بِقَْوٍل أَْو فِْعٍل. -فَهَُو َعاٍص َّلِلَّ

ا اْعتِقَاُد اْلُكْفِر، فَإِنَّ اْلقُْرآَن قَ  ْد َجاَء بَِذلَِك َوَمْن أُْعِجَب بِِعْلِمِه أَْو َراَءى فَهَُو هَالٌِك قُْلنَا: أَمَّ

ُسوُل َل يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا  ا، قَاَل تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الرَّ نَص ا
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نَِن [ فََخَرَج هَُؤََلِء بِنُُصوِص اْلقُْرآِن َوالسُّ ٢0آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوبُهُْم{ ]المائدة: 

ا اْلُمِصرُّ َعلَى اْلَمَعاِصي فَلَْيَس َكَما ظَنَْنتُْم ،َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ا ُعفَِي َعْنهُ.. َوأَمَّ َصلَّى  -َعمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   « .َمْن هَمَّ بَِسيِّئٍَة فَلَْم يَْعَمْلهَا لَْم تُْكتَْب َعلَْيهِ »أَنَّهُ قَاَل:  -َّللاَّ

يِّئَةَ ثُمَّ أََصرَّ َعلَْيهَا  فََصحَّ أَنَّ  فَهََذا َجَمَع نِيَّةَ  -اْلُمِصرَّ اْْلثَِم بِإِْصَراِرِه هَُو الَِّذي َعِمَل السَّ

ا. وَء َمعا وِء َواْلَعَمَل السُّ  السُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْن الظَّنِّ السُّ  ا َمْن قََذَف ُمْحَصنَةا فِي نَْفِسِه فَقَْد نَهَاهُ َّللاَّ وِء، َوهََذا ظَنُّ َوأَمَّ

، َوََل يَِحلُّ أَْن يُقَاَس َعلَْيِه َغْيُرهُ فَيَُخالُِف النَّصَّ  ا ُعفَِي َعْنهُ بِالنَّصِّ ُسوٍء، فََخَرَج َعمَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َعْن َذلَِك.  الثَّابَِت فِي َعْفِو َّللاَّ

ا َمْن اْعتَقََد َعَداَوةَ ُمْسلٍِم فَإِْن لَْم يَُضرَّ بِ  ِه بَِعَمٍل َوََل بَِكََلٍم فَإِنََّما هَُو بِْغَضةٌ َواْلبِْغَضةُ َوأَمَّ

َد َذلَِك فَهَُو َعاٍص،  الَّتِي ََل يَْقِدُر اْلَمْرُء َعلَى َصْرفِهَا َعْن نَْفِسِه ََل يَُؤاَخُذ بِهَا، فَإِْن تََعمَّ

ُ تََعالَى بِِه، فَلَِذلَِك أَثَِم ،َوهََكَذا ِِلَنَّهُ َمأُْموٌر بُِمَواََلِة اْلُمْسلِِم َوَمَحبَّتِِه، فَتََعدَّ  ى َما أََمَرهُ َّللاَّ

يَاُء َواْلَعْجُب قَْد َصحَّ النَّْهُي َعْنهَُما..  الرِّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول : عطاء وجابر بن زيد والشعبي وقتادة والحسن ، وأَبُو ■

، َوأَبُو ُسلَْيَمانَ   ، َوأَْصَحابُهُْم.َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 ََل أَقُوُل فِيهَا َشْيئاا .)ابن سيرين(■

 هو طَلق.)روى عن الزهري ورواه أشهب عن مالك(■

 1111]َمْسأَلَةٌ طَلََّق َوُهَو َغْيُر قَاِصٍد إلَى الطَََّلِق لَِكْن أَْخطَأَ لَِسانُهُ[م

أَْخطَأَ لَِسانُهُ؟ فَإِْن قَاَمْت َعلَْيِه بَيِّنَةٌ قُِضَي َوَمْن طَلََّق َوهَُو َغْيُر قَاِصٍد إلَى الطَََّلِق، لَِكْن 

 َعلَْيِه بِالطَََّلِق، َوإِْن لَْم تَقُْم َعلَْيِه بَيِّنَةٌ لَِكْن أَتَى ُمْستَْفتِياا لَْم يَْلَزْمهُ الطَََّلُق.

: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ َدْت : قَْوُل َّللاَّ فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ

ا إَذا قَاَمْت بَِذلَِك بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ َحقٌّ قَْد ثَبََت، َوهَُو فِي قَْولِِه: لَْم ٥قُلُوبُُكْم{ ]اِلحزاب:  [ ..َوأَمَّ

 .-ٌل أَْنِو الطَََّلَق، ُمدٍَّع بُْطََلَن َذلَِك اْلَحقِّ الثَّابِِت، فََدْعَواهُ بَاطِ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول إياس بن معاوية.■

 ََل يَْلَزُمهُ بِِه طَََلٌق َوََل َغْيُرهُ.)الشافعي(■ 

ثُمَّ بََدا لَهُ فَتََرَك اْليَِميَن؟  -َوهَُو يُِريُد أَْن يَْحلَِف َعلَى َشْيٍء  -إَذا قَاَل: أَْنِت طَالٌِق أَْلبَتَّةَ ■ 

 ، ِِلَنَّهُ لَْم يُِرْد أَْن يُطَلِّقَهَا .)مالك والليث(فَلَْيَسْت طَالِقاا

 ■. ِ َعزَّ َوَجلَّ  يلَِزَمهُ الطَََّلُق فِي اْلقََضاِء، َوفِي اْلفُْتيَا، َوبَْينَهُ َوبَْيَن َّللاَّ

طَالٌِق ثَََلثاا، ثُمَّ  َوَكَذلَِك لَْو أََراَد أَْن يَقُوَل: أَْنِت طَالٌِق ثَََلثاا إْن َدَخْلت الدَّاَر، فَقَاَل: أَْنتِ 

ي بََدا لَهُ َعْن اْليَِميِن، أَْو قَطََع بِِه َعْن َذلَِك قَاِطٌع فَلَْم يَْلفِْظ بَِما أََراَد أَْن يَقُوَل فَِهَي طَالٌِق فِ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َسَواٌء َدَخلَْت الدَّاَر أَْو لَْم   تَْدُخْل.اْلفُْتيَا، َواْلقََضاِء، َوبَْينَهُ َوبَْيَن َّللاَّ

ةٌ، ثُمَّ بََدا ةٌ إْن َدَخْلت الدَّاَر، فَقَاَل: أَْنِت ُحرَّ لَهُ  قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: فَلَْو أََراَد أَْن يَقُوَل: أَْنِت ُحرَّ

ةٌ فِي اْلفُْتيَا: َوفِي اْلقََضاِء، َوبَْينَهُ َوبَْينَ  ِ َعزَّ  َعْن اْليَِميِن، أَْو قَطََعهُ َعْنهُ قَاِطٌع، فَِهَي ُحرَّ َّللاَّ
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اَر أَْو لَْم تَْدُخْل.  َوَجلَّ َدَخلَْت الدَّ

ةٌ؟ قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََل  ا فَأَْخطَأَ فََسبَقَهُ لَِسانُهُ فَقَاَل: أَْنِت ُحرَّ  فَلَْو أََراَد أَْن يَقُوَل لَهَا َكََلما

ةا، َوََل يَْلَزُمهُ اْلِعْتُق، بِِخََلِف الطَّ   ََلِق.)أبو حنيفة وأصحابه(تَُكوُن بَِذلَِك ُحرَّ

 -اآلثار:

اهَا الظَّْبيَةَ، ■  نِي؟ فََسمَّ ْحَمِن قَاَل: قَالَْت اْمَرأَةٌ لَِزْوِجهَا: َسمِّ َعْن َخْيثََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

نِي َخلِيَّةٌ طَالٌِق، قَالَ  يك بِِه؟ قَالَْت: َسمِّ : فَأَْنِت قَالَْت: َما قُْلت َشْيئاا؟ قَاَل: فَهَاِت َما أَُسمِّ

َخلِيَّةٌ طَالٌِق، فَأَتَْت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب فَقَالَْت: إنَّ َزْوِجي طَلَّقَنِي؟ فََجاَء َزْوُجهَا فَقَصَّ 

ةَ؟ فَأَْوَجَع ُعَمُر َرْأَسهَا، َوقَاَل لَِزْوِجهَا: ُخْذ بِيَِدهَا َوأَْوِجْع َرْأَسهَا.  َعلَْيِه اْلقِصَّ

 1111يَْلَزُم اْلُمْشِرَك طَََلقُهُ[م]َمْسأَلَةٌ ََل 

ا نَِكاُحهُ، َوبَْيُعهُ، َواْبتِيَاُعهُ، َوِهبَتُهُ، َوَصَدقَتُهُ، َوِعْتقُهُ،  َوََل يَْلَزُم اْلُمْشِرَك طَََلقُهُ، َوأَمَّ

 َوُمَؤاَجَرتُهُ: فََجائٌِز ُكلُّ َذلَِك.

ََل  -بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل النَّبِيِّ  ََلُم َعلَْيِه الصَّ َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا » -ةُ َوالسَّ

 « .فَهَُو َردٌّ 

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:  : }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ  [0َوقَْوُل َّللاَّ

ْيِن أَنَّ ُكلَّ َمْن َعِمَل بِِخََلِف َما أَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ بِِه، أَْو َرُسولُهُ فََصحَّ بِهََذْيِن النَّصَّ  -َمَر َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   فَهَُو بَاِطٌل ََل يُْعتَدُّ بِِه. -َصلَّى َّللاَّ

ِ، ُمْلَزٌم َذلَِك، ُمتَ  ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ ُمَحمَّ ٌد وَ َوََل َشكَّ فِي أَنَّ اْلَكافَِر َمأُْموٌر بِقَْوِل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ عَّ

 َعلَى تَْرِكِه بِاْلُخلُوِد بَْيَن أَْطبَاِق النِّيَراِن فَُكلُّ َكََلٍم قَالَهُ، َوتََرَك الشَّهَاَدةَ اْلَمْذُكوَرةَ: فَقَدْ 

.  َوَضَع َذلَِك اْلَكََلَم َغْيَر َمْوِضِعِه، فَهَُو َغْيُر ُمْعتَدٍّ

ِ فَإِْن قِيَل: فَِمْن أَْيَن أََجْزتُْم َسائَِر ُعقُودِ  ا النَِّكاُح فَِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -ِه الَّتِي َذَكْرتُْم؟ قُْلنَا: أَمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ْرِك، َوأَْبقَاهُْم بَْعَد إْسََلِمِهْم َعلَْيِه. -َصلَّى َّللاَّ  أََجاَز نَِكاَح أَْهِل الشِّ

 ِ ا بَْيُعهُ، َواْبتِيَاُعهُ: فَِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - َوأَمَّ اَر  -َصلَّى َّللاَّ َكاَن يَُعاِمُل تُجَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوَماَت »اْلُكفَّاِر،  َوِدْرُعهُ َمْرهُونَةٌ ِعْنَد يَهُوِديٍّ فِي أَْصَواِع  -َعلَْيِه الصَّ

 « .َشِعيرٍ 

ا ُمَؤاَجَرتُهُ  ِ »فَِْلَنَّ  -َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم صَ  -َرُسوَل َّللاَّ اْستَأَْجَر اْبَن أَْرقَطَ  -لَّى َّللاَّ

َوَعاَمَل يَهُوَد َخْيبََر َعلَى َعَمِل أَْرِضهَا َوَشَجِرهَا « »لِيَُدلَّ بِِه إلَى اْلَمِدينَِة َوهَُو َكافِرٌ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َذلِكَ   « .بِنِْصِف َما يُْخِرُج َّللاَّ

ا ِهبَتُ  ِ، أَْشيَاُء ُكْنت أَتََحنَُّث »هُ، َوَصَدقَتُهُ َوِعْتقُهُ َوأَمَّ فَلِقَْوِل َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -بِهَا فِي اْلَجاِهلِيَِّة ِمْن َعتَاقٍَة َوِصلَِة َرِحٍم َوَصَدقٍَة؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .ْسلَْمَت َعلَى َما أَْسلَْفَت ِمْن َخْيرٍ أَ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فََسمَّى  ا، َوأَْخبََر: أَنَّهُ ُمْعتَدٌّ لَهُ بِِه  -َعلَْيِه الصَّ : فَبَقَِي الطَََّلُق -ُكلَّ َذلَِك َخْيرا

ِم.. فَإِنْ  : فَثَبََت َعلَى أَْصلِِه اْلُمتَقَدِّ قِيَل: فَقَْد َرَوْيتُْم ِمْن طَِريِق  لَْم يَأِْت فِي إْمَضائِِه نَصٌّ

اِق َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، قَاَل: لَقَْد َطلََّق ِرَجاٌل نَِساءا فِي  زَّ َعْبِد الرَّ

ٍد: هََذا ََل  ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ْسََلُم فََما َرَجْعَن إلَى أَْزَواِجِهنَّ ةَ فِيِه اْلَجاِهلِيَِّة ثُمَّ َجاَء اْْلِ  ُحجَّ
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 :-لُِوُجوٍه 

لُهَا   أَنَّهُ ُمْرَسٌل، َوأَنَّ َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر ِمْن اْلَجاِهلِيَِّة. -أَوَّ

ِ  -َوثَانِيهَا  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َمنََع ِمْن َذلَِك. -َصلَّى َّللاَّ

ةَ فِي َذلَِك، إَلَّ أَنَّ  -َوثَالِثُهَا  نَا لَْم نَْمنَْع نَْحُن ِمْن أَْن يَُكوَن قَْوٌم َرأَْوا أَنَّ َذلَِك نَافٌِذ، َوََل ُحجَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَْن يَْعلََمهُ  هُ. -َعلَْيِه الصَّ  فَيُقِرَّ

 -أقوال الفقهاء:

قَْوُل َمالٍِك، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  َوهُوَ  -قول المؤلف هو قول: قَتَاَدةُ واْلَحَسِن، َوَربِيَعةَ ■

 َوأَْصَحابِِهَما.

■ ، ْهِريِّ ، َوالزُّ يجوز طَلق المشرك.) َعطَاٍء، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َوفَِراٍس اْلهَْمَدانِيِّ

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوال اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن وهَُو قَْوُل اِْلَْوَزاِعيِّ ، َوَحمَّ ، َوالنََّخِعيِّ شَّافِِعيِّ

 َوأَْصَحابِِهَما(

 1118]َمْسأَلَةٌ طَََلُق اْلُمْكَرِه[م

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوطَََلُق اْلُمْكَرِه َغْيُر ََلِزٍم لَهُ... فَِمْن َذلَِك قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َعَمٍل بََِل نِيٍَّة فَهَُو بَاِطٌل « ٍئ َما نََوىإنََّما اِْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َوإِنََّما لُِكلِّ اْمرِ »

لَهُ ََل يُْعتَدُّ بِِه، َوطَََلُق اْلُمْكَرِه َعَمٌل بََِل نِيٍَّة، فَهَُو بَاِطٌل، َوإِنََّما هَُو َحاٍك لَِما أُِمَر أَْن يَقُو

ا لَْم يَْعتَقِ   ْدهُ.فَقَْط، َوََل طَََلَق َعلَى َحاٍك َكََلما

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ تِي » -َصلَّى َّللاَّ َ تََجاَوَز لِي َعْن أُمَّ إنَّ َّللاَّ

 «..اْلَخطَأَ َوالنِّْسيَاَن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ 

 -أقوال الفقهاء:

 -َوهَُو أََحُد قَْولَْي ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز  طَََلُق اْلُمْكَرِه ََل يَُجوُز.) اْلَحَسِن والنخعي■ 

ْعثَاِء َجابِِر ْبِن َزْيٍد َوهَُو قَْوُل َمالٍِك،  ا َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوأَبِي الشَّ َوَصحَّ أَْيضا

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهمْ  ، َوالشَّافِِعيِّ ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ َوأََحُد قَْولَْي  - َواِْلَْوَزاِعيِّ

)  الشَّافِِعيِّ

، َوقَتَاَدةَ، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر ■ ْهِريِّ  -طَلق المكره يلزمه.) َصحَّ َعْن أَبِي قََِلبَةَ، َوالزُّ

 َوبِِه أََخَذ أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ(

لْ ■  (إْن أَْكَرهَهُ اللُُّصوُص لَْم يَْلَزْمهُ، َوإِْن أَْكَرهَهُ السُّ  طَاُن لَِزَمهُ .) روى َعْن الشَّْعبِيِّ

ْك لَِزَمهُ، ■  ا َعلَى الطَََّلِق فََوَرَك إلَى َشْيٍء آَخَر لَْم يَْلَزْمهُ، فَإِْن لَْم يَُورِّ َمْن أُْكِرهَ ظُْلما

 َوََل يَْنتَفُِع الظَّالُِم بِالتَّْوِريِك.)روى عن النخعي وهو أحد قولي سفيان(

 صغير.)روى عن على وهو قول النخعي وسعيد بن المسيب(يجوز طَلق الصبي ال■

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ أَنَّ َرُجَلا َجلََسْت » -َصلَّى َّللاَّ

يَن َعلَى َحْلقِِه َوقَالَتْ  كِّ لَهُ: َطلِّْقنِي أَْو َِلَْذبََحنََّك؟ فَنَاَشَدهَا  اْمَرأَتُهُ َعلَى َصْدِرِه َوَجَعلَْت السِّ

َ تََعالَى فَأَبَْت، فََطلَّقَهَا ثَََلثاا، فَُذِكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فَقَاَل: ََل قَْيلُولَةَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)فِي الطَََّلقِ 
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 َواْلَغاِزي ْبُن َجبَلَةَ َمْغُموٌر( -يَّةُ َضِعيٌف َوبَقِ  -)َصْفَواُن ُمْنَكُر اْلَحِديِث 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  ُكلُّ الطَََّلِق َجائٌِز إَلَّ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ْذُكوٌر بِاْلَكِذِب(ضعيف() َعطَاَء ْبَن َعْجََلَن مَ «)طَََلُق اْلَمْعتُوِه اْلَمْغلُوِب َعلَى َعْقلِهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي بُْرَدةَ، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َما بَاُل ِرَجاٍل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، يَقُوُل أََحُدهُْم: قَْد طَلَّْقُت ثُمَّ َراَجْعتُ   ضعيف مرسل(«)يَْلَعبُوَن بُِحُدوِد َّللاَّ

ِ َعْن اْلَحَسِن أَنَّ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ َمْن طَلََّق ََلِعباا أَْو »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)أَْنَكَح ََلِعباا أَْو نََكَح ََلِعباا أَْو أَْعتََق ََلِعباا فَقَْد َجازَ 

ُجُل بِأَِميٍن َعلَى نَْفِسهِ ■   إَذا أََخْفتَهُ أَْو َضَرْبتَهُ أَْو أَْوثَْقتَهُ. قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب لَْيَس الرَّ

عن قَُداَمةَ اْلُجَمِحيِّ أَنَّ َرُجَلا تََدلَّى بَِحْبٍل لِيَْشتَاَر َعَسَلا فَأَتَْت اْمَرأَتُهُ فَقَالَْت لَهُ: ■ 

َ تََعالَى فَأَبَْت،  ا ظَهََر أَتَى ُعَمَر ْبَن َِلَْقطََعنَّ اْلَحْبَل، أَْو لَتَُطلِّقَنِّي؟ فَنَاَشَدهَا َّللاَّ فََطلَّقَهَا، فَلَمَّ

 اْلَخطَّاِب فََذَكَر َذلَِك لَهُ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: اْرِجْع إلَى اْمَرأَتِك، فَإِنَّ هََذا لَْيَس بِطَََلٍق.

ْطِن َزْوِجهَا عن َعْمُرو ْبُن َشَراِحيَل اْلَمَعافِِريُّ أَنَّ اْمَرأَةا َسلَّْت َسْيفاا فََوَضَعْتهُ َعلَى بَ ■ 

ِ َِلَْنفَُذنك أَْو لِتُطَلِّقَنِي؟ فَطَلَّقَهَا ثَََلثاا، فَُرفَِع َذلَِك إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب،  َوقَالَْت: َوَّللَاَّ

 فَأَْمَضى طَََلقَهَا.

 َعْن اْلَحَسِن: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن ََل يُِجيُز طَََلَق اْلُمْكَرِه.■ 

 ْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ُكلُّ الطَََّلِق َجائٌِز إَلَّ طَََلُق اْلَمْعتُوِه.عَ ■ 

بَْيِر َعْن طَََلِق اْلُمْكَرِه فَقَاََل ■  َعْن ثَابٍِت اِْلَْعَرِج، قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر، َواْبَن الزُّ

ا: لَْيَس بَِشْيٍء.  َجِميعا

 لَْيَس لُِمْكَرٍه َوََل لُِمْضطَرٍّ طَََلٌق.َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■ 

ينَا َعْنهُ أَنَّهُ َسأَلَهُ َرُجٌل فَقَاَل لَهُ: إنَّهُ َوِطَئ فََُلٌن َعلَى ِرْجلِي َحتَّى ■ َ َعْن اْبِن ُعَمَر ُروِّ

ُجوَع إلَْيهَا.  أُطَلَِّق اْمَرأَتِي، فََطلَّْقتهَا، فََكِرهَ لَهُ الرُّ

ُج َعلَى أَنَّهُ لَْم يََر َذلَِك إْكَراهاا.قال المؤلف: َوهََذا   يَُخرَّ

ْجت فََُلنَةَ فَِهَي طَالٌِق[م  1111]َمْسأَلَةٌ قَاَل إْن تََزوَّ

ْجت فََُلنَةَ فَِهَي طَالٌِق، أَْو قَاَل: فَِهَي طَالٌِق ثَََلثاا  فَُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل،  -َوَمْن قَاَل: إْن تََزوَّ

جَ   هَا َوََل تَُكوَن طَالِقاا.َولَهُ أَْن يَتََزوَّ

ُجهَا فَِهَي طَالٌِق  َوَسَواٌء َعيََّن ُمدَّةا قَِريبَةا أَْو بَِعيَدةا أَْو  -َوَكَذلَِك لَْو قَاَل: ُكلُّ اْمَرأٍَة أَتََزوَّ

َجاَزهُ بُِكلِّ َحاٍل ُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل ََل يَْلَزُم.. فَنَظَْرنَا فِيَما اْحتَجَّ بِِه َمْن أَ  -قَبِيلَةا أَْو بَْلَدةا 

: أَنَّهُ لَْيَس -فََوَجْدنَا قَائِلَهُْم قَاَل: ََل تَُخالِفُونَنَا فِيَمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت طَالٌِق إَذا بِْنت ِمنِّي 

دٍ  -َشْيئاا  : هََذا فَاِسٌد، ِِلَنَّهُ فََصحَّ أَنَّ الطَََّلَق ُمَعلٌَّق بِاْلَوْقِت الَِّذي أُِضيَف إلَْيِه قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

لَْم يُْخِرْج الطَََّلَق َكَما أََمَر، بَْل لَْم يُوقِْعهُ ِحيَن نَطََق بِِه، َوأَْوقََعهُ َحْيُث ََل يَقَُع ، فَهَُو 

 بَاِطٌل فَقَْط.

، ثُمَّ لَْو َصحَّ لَ  -َوقَالُوا: قِْسنَاهُ َعلَى النَّْذِر!! قُْلنَا: اْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل  َكاَن هََذا ِمْنهُ بَاِطَلا

.. ثُمَّ َرَجْعنَا إلَى ، َولَْم يَأِْت فِي تَْقِديِم الطَََّلِق قَْبَل النَِّكاِح نَصٌّ  ِِلَنَّ النَّْذَر َجاَء فِيِه النَّصُّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّ  { ]الطَلق: قَْولِنَا فََوَجْدنَا َّللاَّ  [0تِِهنَّ
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َوقَاَل تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموهُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن 

{ ]اِلحزاب:  وهُنَّ ُ تََعالَى الطَََّلَق إَلَّ بَْعَد َعْقِد النَِّكاِح.٢١تََمسُّ  [ فَلَْم يَْجَعْل َّللاَّ

 -اْلبَاِطِل أَْن ََل يَقََع الطَََّلُق ِحيَن إيقَاِعِه، ثُمَّ يَقََع ِحيَن لَْم يُوقِْعهُ إَلَّ بِبُْرهَاٍن َواِضٍح  َوِمنْ 

 َوَوَجْدنَاهُ إنََّما َطلََّق أَْجنَبِيَّةا، َوَطََلُق اِْلَْجنَبِيَِّة بَاِطٌل..

 -أقوال الفقهاء:

ِن اْلُمَسيِِّب، َوَعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن قول المؤلف هو قول: طَاُوٍس، َوَسِعيِد بْ ■

بَْيِر، َوقَتَاَدةَ َواْلَحَسِن، َوَوْهِب ْبِن ُمنَبٍِّه، َوَعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن،  ُجبَْيٍر، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ا َعْن  ْحَمِن، َوُشَرْيٍح اْلقَاِضي ،َوُرِوَي أَْيضا َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

،  -َوِعْكِرَمةَ  ، َوالشَّافِِعيِّ ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن ْبِن ُعيَْينَةَ، َوَعْبِد الرَّ

َوأَْصَحابِِه، َوأَْحَمَد، َوأَْصَحابِِه، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِه، 

 وِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث.َوُجْمهُ 

ِ ْبِن ُعَمَر، ■  ٍد، َوَسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاَّ يَْلَزُمهُ ُكلُّ َذلَِك وإن عم.)الزهري واْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

 َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز(

ةا قَِريبَةا يَِعيُش ■  إلَْيهَا لَِزَمهُ، فَإِْن َعمَّ لَْم إْن َعيََّن قَبِيلَةا أَْو بَْلَدةا أَْو اْمَرأَةا أَْو ُمدَّ

، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد،  يَْلَزْمهُ.)النخعي وعطاء واْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَربِيَعةَ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

 َوَمالٍِك، َوأَْصَحابِِه(

َجهَا لَْم نَْمنَْعهُ، َولَ ■  َجهَا، فَإِْن تََزوَّ ِد ْبِن أَبِي يُْكَرهُ لَهُ أَْن يَتََزوَّ ْم نَْفَسْخهُ.) اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 بَْكٍر واِلوزاعي وسفيان الثوري وأبو عبيد(

■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ يَْرفَُعهُ ■  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َوَعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح، ِكََلهَُما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

 « .نَِكاحٍ  ََل طَََلَق قَْبلَ »

ي، ■  ْجت فََُلنَةَ فَِهَي َعلَيَّ َكظَْهِر أُمِّ ٍد أَنَّ َرُجَلا قَاَل: إْن تََزوَّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

َجهَا، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ََل تَْقَرْبهَا َحتَّى تَُكفَِّر.)ضعيف(  فَتََزوَّ

ُجهَا فَِهَي طَالٌِق؟ فَقَاَل َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ ■  ْحَمِن أَنَّ َرُجَلا قَاَل: ُكلُّ اْمَرأٍَة أَتََزوَّ

 لَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: هَُو َكَما قُْلت.)ضعيف منقطع(

ِد ْبِن قَْيٍس ■  ي قَاَل: َسأَْلت إْبَراِهيَم النََّخِعي  َعْن َرُجٍل قَاَل فِ  -هَُو اْلَمْرهَبِيُّ  -َعْن ُمَحمَّ

ْجتهَا فَِهَي طَالٌِق، فََذَكَر إْبَراِهيُم َعْن َعْلقََمةَ أَْو َعْن اِْلَْسَوِد: أَنَّ اْبَن  اْمَرأٍَة: إْن تََزوَّ

؟ فَقَاَل:  -َمْسُعوٍد قَاَل: ِهَي َكَما قَاَل  ْعبِيَّ َوَذَكْرت لَهُ قَْوَل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ثُمَّ َسأَْلت الشَّ

ِد ْبِن قَْيٍس اْلَمْرهَبِيِّ لَْيَس بِاْلَمْشهُوِر(َصَدَق.)ضعيف() مُ   َحمَّ

اهَا ■  َعْن اْلَحَسِن أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل " ََل طَََلَق إَلَّ ِمْن بَْعِد نَِكاٍح َوإِْن َسمَّ

 فَلَْيَس بِطَََلٍق ".

 ْن بَْعِد نَِكاٍح.عن َعطَاءا يَقُوُل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس، ََل طَََلَق إَلَّ مِ ■ 

عن اْبُن ُجَرْيٍج: بَلََغ اْبَن َعبَّاٍس أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد يَقُوُل: إْن َطلََّق َما لَْم يَْنِكْح فَهَُو َجائٌِز؟ ■
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َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل: }إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ  -فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: أَْخطَأَ فِي هََذا   إنَّ َّللاَّ

{ ]اِلحزاب:  .٢١طَلَّْقتُُموهُنَّ  [ َولَْم يَقُْل إَذا َطلَّْقتُْم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ نََكْحتُُموهُنَّ

 1111]َمْسأَلَةٌ طَََلُق السَّْكَراِن[م

ْكِر  هَُو أَْن  -َوطَََلُق السَّْكَراِن َغْيُر ََلِزٍم ،َوَكَذلَِك َمْن فَقََد َعْقلَهُ بَِغْيِر اْلَخْمِر ،َوَحدُّ السُّ

َوإِْن أَتَى بَِما  -يَْخلِطَ فِي َكََلِمِه فَيَأْتَِي بَِما ََل يُْعقَُل، َوبَِما ََل يَأْتِي بِِه إَذا لَْم يَُكْن َسْكَراَن 

ْلطَاِن َوِمْن  -يُْعقَُل فِي ِخََلِل َذلَِك  َسائِِر ِِلَنَّ اْلَمْجنُوَن قَْد يَأْتِي بَِما يُْعقَُل، َويَتََحفَّظُ ِمْن السُّ

 اْلَمَخاِوِف.

ا َمْن ثَقَُل لَِسانُهُ َوتََخبََّل َمْخَرُج َكََلِمِه َوتََخبَّلَْت َمَشْيته َوَعْربََد فَقَْط إَلَّ أَنَّهُ لَْم يَتَ  َكلَّْم َوأَمَّ

 فَلَْيَس هَُو َسْكَراُن. -بَِما ََل يُْعقَُل 

ِ تََعالَى: }َل تَْقَربُ  َلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن{ بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ وا الصَّ

ُ تََعالَى أَنَّ السَّْكَراَن ََل يَْعلَُم َما يَقُوُل، فََمْن لَْم يَْعلَْم َما يَقُوُل فَهَُو ٢٢]النساء:  [ فَبَيََّن َّللاَّ

ُ تََعالَى أَنَّهُ ََل يَْدِري َما يَقُوُل َسْكَراُن، َوَمْن َعلَِم َما يَقُوُل فَلَْيَس بَِسْكَراَن.. َومَ  ْن أَْخبََر َّللاَّ

ا لَْيَس  فَََل يَِحلُّ أَْن يُْلَزَم َشْيئاا ِمْن اِْلَْحَكاِم، ََل طَََلقاا، َوََل َغْيَرهُ، ِِلَنَّهُ َغْيُر ُمَخاطٍَب، إذا

َف قَْولَنَا؟ فََوَجْدنَاهُْم يَقُولُوَن: هَُو أَْدَخَل ِمْن َذِوي اِْلَْلبَاِب...فَنَظَْرنَا فِيَما يَْحتَجُّ بِِه َمْن َخالَ 

؟ فَقُْلنَا: فََكاَن َماَذا؟ َوِمْن أَْيَن َوَجَب إَذا  ِ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى نَْفِسِه َذهَاَب َعْقلِِه بَِمْعِصيَتِِه َّلِلَّ

لِِه؟ َوهََذا َما ََل يُوَجُد فِي قُْرآٍن أَْدَخَل َذلَِك َعلَى نَْفِسِه أَْن يَُؤاَخَذ بَِما يَْجنِي فِي َذهَاِب َعقْ 

، فََسلَِمْت نَْفسُ  ِ َعزَّ َوَجلَّ هُ َوََل ُسنٍَّة، َوََل ِخََلَف بَْينَُكْم فِيَمْن تََردَّى لِيَْقتَُل نَْفَسهُ َعاِصياا َّلِلَّ

لطَِّريَق فَُضِرَب فِي َرْأِسِه إَلَّ أَنَّهُ َسقَطَ َعلَى َرْأِسِه فَفََسَد َعْقلُهُ، َوفِيَمْن َحاَرَب َوأَْفَسَد ا

اَء َوهَُو الَِّذي أَْدَخَل َعلَى نَْفِسِه اْلُجنُو ا يَْلَزُم اِْلَِصحَّ َن فَفََسَد َعْقلُهُ أَنَّهُ ََل يَْلَزُمهُ َشْيٌء ِممَّ

هُوا بِاِْلَْخبَاِر الَّتِي فِيهَا  لَْيَس فِيهَا َعلَى وَ « ثَََلٌث هَْزلُهُنَّ َجدٌّ »بِأَْعظَِم اْلَمَعاِصي.. َوَموَّ

ِه  ُسقُوِطهَا لِلسَّْكَراِن ِذْكٌر، َوََل َدلِيَل َعلَْيِه.. َوقَالُوا: لَْو َكاَن َذلَِك لََكاَن َمْن َشاَء قَْتَل َعُدوِّ

ا بِإِقَاَمِة اْلُحُدوِد َعلَى اْلمَ  َجانِيِن، َسِكَر فَقَتَلَهُ، َوَمْن يَْدِري أَنَّهُ َسْكَراُن؟ فَقُْلنَا: فَقُولُوا إذا

ِه تََحاَمَق، َوَمْن يَْدِري أَنَّهُ أَْحَمُق  لَِكْن  -ِِلَنَّهُ لَْو َسقَطَ َعْنهُْم اْلَحدُّ لََكاَن َمْن َشاَء قَْتَل َعُدوِّ

 نَقُوُل: ََل يَْخفَى السَّْكَراُن ِمْن اْلُمتََساِكِر، َوََل اِْلَْحَمُق ِمْن اْلُمتََحاِمِق.

 -أقوال الفقهاء:

مؤلف هو قول :عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد قول ال■

ِ ْبِن اْلَحَسِن،  ْحَمِن وروى عن رييعة َوهَُو قَْوُل ُعبَْيِد َّللاَّ ، َوُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ اِْلَْنَصاِريِّ

 َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد.

، َوقَْوُل إِْسَحاَق ْبنِ  ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  َوأََحُد قَْولَْي الشَّافِِعيِّ َراْهَوْيِه، َوأَبِي ثَْوٍر، َواْلُمَزنِيِّ

، َوأَبُو اْلَحَسِن اْلَكْرِخيُّ ِمْن ُشيُوِخ  َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم َوبِِه يَقُوُل أَبُو َجْعفٍَر الطََّحاِويَّ

 اْلَحنَفِيِّيَن وروى رجوع الزهري وعمر بن عبد العزيز إليه.

، َواْبِن ِسيِريَن، َواْلَحَسِن، َوَمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، طَلق السكران َلزم■ .) النََّخِعيِّ

، َوُمَجاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  ْعبِيِّ ْحَمِن، َوَعطَاٍء، َوقَتَاَدةَ، والشَّ َوُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ُي َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح، َوُسلَْيَماَن ْبِن َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ، َوُروِّ 
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،  -يََساٍر  ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ َوهَُو قَْوُل اْبِن ُشْبُرَمةَ، َوتََوقََّف فِي نَِكاِحِه، ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 فِي أََحِد قَْولَْيِه( -َوالشَّافِِعيِّ 

 َوََل يَُجوُز نَِكاُحهُ، َوََل ِشَراُؤهُ َوََل بَْيُعهُ.)الزهري(يَُجوُز طَََلُق السَّْكَراِن َوِعْتقُهُ، ■ 

 نكاح السكران وطَلقه َلزمان.)ابن أبي ليلى(■

دَّةُ فَقَْط.)مالك وأبو حنيفة َوقَاَل ■  طَََلُق السَّْكَراِن َونَِكاُحهُ َوَجِميُع أَْفَعالِِه َجائَِزةٌ إَلَّ الرِّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن: َوََل  ا، َوََل إْقَراُرهُ بِاْلُحُدوِد ،َوقَاَل أَبُو يُوُسَف: ُمَحمَّ إْسََلُمهُ إْن َكاَن َكافِرا

 ُكلُّ َذلَِك لَهُ ََلِزٌم(

 يَُجوُز طَََلقُهُ َوََل يَُجوُز نَِكاُحهُ.) ََرَواهُ اْبُن َوْهب عن مالك(■ٍ 

: الطَََّلُق، َواْلِعْتُق، يَْلَزُم السَّْكَراَن َشْيٌء َوََل يَُؤاَخُذ بَِشْيٍء، إَلَّ بِأَ ■  َِ ْربََعِة أَْشيَاَء

 َواْلقَْتُل، َواْلقَْذُف.)مطرف بن عبد َّللا صاحب مالك(

ََل يَْلَزُمهُ َعْقٌد َوََل بَْيٌع َوََل َحدٌّ إَلَّ َحدُّ اْلَخْمِر فَقَْط، َوإِْن َزنَى َوقََذَف َوَسَرَق.)عثمان ■ 

 البتي(

ا َما َعِمَل بِبََدنِِه ِمْن ََل يَْلَزُمهُ طَََلٌق َوََل بَ ■  ْيٌع َوََل نَِكاٌح َوََل ِعْتٌق َوََل َشْيٌء بِقَْولِِه. َوأَمَّ

 قَْتٍل، أَْو َسِرقٍَة، أَْو ِزناى، فَإِنَّهُ يُقَاُم َعلَْيِه ُكلُّ َذلَِك.)الليث بن سعد(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »أَنَّ َعلِي اا قَاَل فِي َحِديٍث طَِويٍل، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَطَفَِق َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

: يَْعنِي إْذ َعقََر َشاِرفَْي َعلِيٍّ َوهَُو يَْشَرُب َمَع قَْوٍم ِمْن اِْلَْنَصاِر، -يَلُوُم َحْمَزةَ فِيَما فََعَل 

ةٌ َعْينَاهُ فَقَاَل لَهُ  : فَإَِذا َحْمَزةُ ثَِمٌل ُمْحَمرَّ َحْمَزةُ: هَْل أَْنتُْم إَلَّ َعبِيٌد ِِلَبِي؟ فََعَرَف قَاَل َعلِيٌّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّهُ ثَِمَل فَنََكَص  -َصلَّى َّللاَّ َعلَى  -َعلَْيِه الصَّ

 صحيح(«)َعقِبَْيِه اْلقَْهقََرى، فََخَرَج َوَخَرْجنَا َمَعهُ 

ُ َعْنهُ  -َحْمَزةُ  قال المؤلف: فَهََذا يَقُوُل َوهَُو َسْكَراُن َما لَْو قَالَهُ َغْيُر َسْكَراَن  -َرِضَي َّللاَّ

ُ ِمْن َذلَِك ،فََصحَّ أَنَّ السَّْكَراَن َغْيُر ُمَؤاَخٍذ بَِما يَْفَعُل ُجْملَةا.  لََكفََر، َوقَْد أََعاَذهُ َّللاَّ

 ■ َ َراِب فَطَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا فََشِهَد َعلَْيِه نِْسَوةٌ فَُكتَِب  أَنَّ َرُجَلا ِمْن أَْهِل ُعَماَن تََمْلَّ ِمْن الشَّ

 إلَى ُعَمَر بَِذلَِك، فَأََجاَز َشهَاَدةَ النِّْسَوِة، َوأَْثبََت َعلَْيِه الطَََّلَق.

ى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَشِهَد َعْن أَبِي لَبِيٍد أَنَّ َرُجَلا َطلََّق اْمَرأَتَهُ َوهَُو َسْكَراُن فَُرفَِع إلَ ■ 

َق ُعَمُر بَْينَهَُما.  َعلَْيِه أَْربَُع نِْسَوٍة فَفَرَّ

 َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ُمَعاِويَةَ أََجاَز طَََلَق السَّْكَراِن.■ 

 ََل لَِسْكَراَن طَََلٌق.َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن َعْن أَبِيِه ُعْثَماَن قَاَل: لَْيَس لَِمْجنُوٍن، وَ ■ 

َحابَِة، إَذا َشِرَب َسِكَر، َوإَِذا َسِكَر هََذى، َوإَِذا ■  ْحَمِن بَِحْضَرِة الصَّ ، َوَعْبِد الرَّ َعْن َعلِيٍّ

 هََذى اْفتََرى، َوإَِذا اْفتََرى: ُجلَِد ثََمانِيَن.)ضعيف(

ُ تَ  هَ َّللاَّ ْحَمِن َعْنهُ، ِِلَنَّهُ ََل قال المؤلف: َوهََذا َخبٌَر َمْكُذوٌب قَْد نَزَّ َعالَى َعلِي اا، َوَعْبَد الرَّ

يَِصحُّ إْسنَاُدهُ، ثُمَّ َعِظيُم َما فِيِه ِمْن اْلُمنَاقََضِة، ِِلَنَّ فِيِه إيَجاَب اْلَحدِّ َعلَى َمْن هََذى، 

 َواْلهَاِذي ََل َحدَّ َعلَْيِه.

  َر قُتَِل؟َوهََلَّ قُْلتُْم: إَذا هََذى َكفََر، َوإَِذا َكفَ 
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 1111]َمْسأَلَةٌ اْليَِميُن بِالطَََّلِق ََل يَْلَزُم َسَواٌء بَرَّ أَْو َحنَِث[م

ََل يَقَُع بِِه طَََلٌق، َوََل طَََلَق إَلَّ َكَما  -َسَواٌء بَرَّ أَْو َحنَِث  -َواْليَِميُن بِالطَََّلِق ََل يَْلَزُم 

، َوََل يَِمينَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  أََمَر َّللاَّ ُ  -إَلَّ َكَما أََمَر َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 .-َعلَْيِه َوَسلََّم 

: }َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم{ ]المائدة: -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ [ 2١: قَْوُل َّللاَّ

نَا ََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ اْليَِميَن بِالطَََّلِق، َواْلَعتَاِق َواْلَمْشِي إلَى َوَجِميُع اْلُمَخالِفِيَن لَنَا هَاهُ 

، أَْو َمكَّةَ، َوَصَدقَِة اْلَماِل فَإِنَّهُ ََل َكفَّاَرةَ ِعْنَدهُْم فِي ِحْنثِِه فِي َشْيٍء ِمْنهُ إَلَّ بِاْلَوفَاِء بِاْلفِْعلِ 

 اْلَوفَاِء بِاْليَِميِن.

ُ تََعالَى يَِميناا.. فََصحَّ بِ  اهُ َّللاَّ َذلَِك يَقِيناا أَنَّهُ لَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك يَِميناا، إْذ ََل يَِميَن إَلَّ َما َسمَّ

ْجَعةَ  ثُمَّ نَقُوُل لَهُْم: ِمْن أَْيَن أََجْزتُْم الطَََّلَق بِِصفٍَة َولَْم تُِجيُزوا النَِّكاَح بِِصفٍَة؟ َوالرَّ

اَر فَقَْد َراَجْعت َزْوَجتِي اْلُمطَلَّقَةَ  بِِصفٍَة؟ َكَمنْ  أَْو قَاَل: فَقَْد  -قَاَل: إَذا َدَخْلت الدَّ

ْجتُك؟ َوقَالَْت ِهَي ِمْثَل َذلَِك، َوقَاَل اْلَولِيُّ ِمْثَل َذلَِك  ِ  -َوََل َسبِيَل إلَى فَْرٍق  -تََزوَّ َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 -أقوال الفقهاء:

 المؤلف هو قول: على وشريح وطاوسقول ■

 اليمين بالطَلق جائز ويلزمه الوفاء حتى َليقع الطَلق.)الحسن وسعيد بن المسيب(■

 َل يقع الطَلق وإن حنث.)عطاء والحكم بن عتيبة(■

 الطَََّلُق يَقَُع َعلَْيِه َواْلِحْنُث فِي آِخِر أَْوقَاِت اْلَحيَاِة.)الشافعي(■ 

.)مالك(يُوقَُف َعْن اْمَرأَ ■   تِِه، َوهَُو َعلَى ِحْنٍث َحتَّى يَبَرَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْن َكاَن َحالِفاا فَََل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  صحيح(«)يَْحلِْف إَلَّ بِاَّلَلَّ

ْشَكاُل فِي أَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ فَإِنَّهُ َمْعِصيَةٌ َولَْيَس قال المؤلف: فَاْرتَفََع اْْلِ نَّ ُكلَّ َحلٍِف بَِغْيِر َّللاَّ

 يَِميناا.

ا فَأََخَذهُ أَْهُل اْمَرأَتِِه، فََجَعلَهَا طَالِقاا إْن ■  َج اْمَرأَةا َوأََراَد َسفَرا َعْن اْلَحَسِن أَنَّ َرُجَلا تََزوَّ

ا قَِدَم َخاَصُموهُ إلَى لَْم يَْبَعْث بِنَفَقَتِهَا إلَى َشْهٍر، فَ  َجاَء اِْلََجُل َولَْم يَْبَعْث إلَْيهَا بَِشْيٍء فَلَمَّ

: اْضطَهَْدتُُموهُ َحتَّى َجَعلَهَا طَالِقاا، فََردَّهَا َعلَْيِه.)صحيح(  َعلِيٍّ فَقَاَل َعلِيٌّ

ْهِر فَأَْنِت طَالٌِق أَْو َذَكَر وَ   1111ْقتًا َما[م]َمْسأَلَةٌ قَاَل إَذا َجاَء َرْأُس الشَّ

َمْن قَاَل: إَذا َجاَء َرْأُس الشَّْهِر فَأَْنِت طَالٌِق، أَْو َذَكَر َوْقتاا َما؟ فَََل تَُكوُن طَالِقاا بَِذلَِك، ََل 

 اْْلَن، َوََل إَذا َجاَء َرْأُس الشَّْهِر.

ُ الطَََّلَق : أَنَّهُ لَْم يَأِْت قُْرآٌن َوََل ُسنَّةٌ بُِوقُوِع الطَّ -بُْرهَاُن َذلَِك  ََلِق بَِذلَِك، َوقَْد َعلََّمنَا َّللاَّ

َعلَى اْلَمْدُخوِل بِهَا، َوفِي َغْيِر اْلَمْدُخوِل بِهَا، َولَْيَس هََذا فِيَما َعلََّمنَا }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد 

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:  ِة َمْن قَاَل: بِ 0َّللاَّ أَنَّهُ َوقََع َعلَْيِه الطَََّلُق [ .. فََوَجْدنَا ِمْن ُحجَّ

: أَْن قَالُوا: هََذا الطَََّلُق إلَى أََجٍل، فَهَُو بَاِطٌل َكالنَِّكاِح إلَى أََجٍل؟ فَقُْلنَا لَهُْم: فَلَِم -اْْلَن 
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اَر فَأَْنِت طَالٌِق؟ أَنَّهَا ََل تَْطلُُق إَلَّ بُِدخُ  وِل الدَّاِر، فَإِنَّهُ قُْلتُْم: إنَّهُ إْن قَاَل: إْن َدَخْلت الدَّ

 طَََلٌق إلَى أََجٍل، فَأَْوقَْعتُُموهُ ِحيَن لَفَظَ بِِه..

َوقَالُوا: إَذا قَاَل: أَْنِت طَالٌِق، فَالطَََّلُق ُمبَاٌح، فَإِْن أَْتبََعهُ أََجَلا فَهَُو َشْرطٌ لَْيَس فِي ِكتَاِب 

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل فَقُْلنَا: بَْل َما  طَََلقُهُ إَلَّ فَاِسٌد ََل ُمبَاٌح إْذ َعلَّقَهُ بَِوْقٍت، َوََل يَُجوُز َّللاَّ

إْلَزاُمهُ بَْعَض َما اْلتََزَم ُدوَن َسائِِرِه.. ثُمَّ نَظَْرنَا فِيَما يَْحتَجُّ بِِه َمْن أََجاَز َذلَِك َوَجَعَل 

َ  -ََل قَْبَل َذلَِك  -الطَََّلَق يَقَُع إَذا َجاَء اِْلََجُل  ُ تََعالَى: }أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{ بِأ ْن قَاَل: قَاَل َّللاَّ

ُ تََعالَى بِاْلَوفَاِء بِِه، أَْو نََدَب إلَْيِه 0]المائدة:  ََل  -[ ؟ فَقُْلنَا: إنََّما هََذا فِي ُكلِّ َعْقٍد أََمَر َّللاَّ

ُ تََعالَى  فِي ُكلِّ َعْقٍد ُجْملَةا، َوََل فِي َمْعِصيٍَة، َوِمْن اْلَمَعاِصي أَنْ  يُطَلَِّق بِِخََلِف َما أََمَر َّللاَّ

 بِِه، فَََل يَِحلُّ اْلَوفَاُء بِِه.

 -أقوال الفقهاء:

يقع الطَلق إذا حل اِلجل وله أن يطأها حتى حلوله.)عطاء وجابر بن زيد ■

ِد ْبِن اْلَحنَفِيَِّة وبه  ِ ْبِن ُمَحمَّ يقول أَبُو والنخعي والثوري وروى عن الشعبي و َعْبِد َّللاَّ

، َوأَْحَمُد، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم(  ُعبَْيٍد، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه، َوالشَّافِِعيُّ

الطَََّلَق يَقَُع فِي َذلَِك َساَعةَ يَْلفِظُ بِِه.)سعيد بن المسيب والزهري والحسن و يَْحيَى ■ 

 -َوهَُو قَْوُل اللَّْيِث، َوأََحُد قَْولَْي أَبِي َحنِيفَةَ  -بِيَعةَ ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ َوُرِوَي َعْن رَ 

 َوهَُو قَْوُل ُزفََر(

فَلَْيَس بِطَََلٍق َحتَّى  -ِِلَْمٍر ََل يَْدِري أَيَُكوُن أَْم ََل؟  -إَذا قَاَل: أَْنِت طَالٌِق إَذا َكاَن َكَذا ■ 

َل َذلَِك تََواَرثَا. فَإِْن قَاَل: أَْنِت َطالٌِق إلَى َسنٍَة فَِهَي طَالٌِق يَُكوَن َذلَِك َويَطَُؤهَا، فَإِْن َماتَا قَبْ 

 ِحيَن يَقُوُل َذلَِك.)مالك وقول آخر للحسن(

 -اآلثار:

: أَنَّهُ يَطَُؤهَا -أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَقُوُل: َمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت طَالٌِق إلَى َرْأِس السَّنَِة ■ 

اِح ْبِن اْلِمْنهَاِل اْلَجَزِريِّ  َما بَْينَهُ َوبَْيَن َرْأِس السَّنَِة.)ضعيف() ِرَوايَِة أَبِي اْلَعطُوِف اْلَجرَّ

 َوهَُو َكذَّاٌب َمْشهُوٌر بَِوْضِع اْلَحِديِث( -

 1111]َمْسأَلَةٌ َجَعَل إلَى اْمَرأَتِِه أَْن تَُطلَِّق نَْفَسَها[م

طَلَّقَْت نَْفَسهَا  -اْمَرأَتِِه أَْن تُطَلَِّق نَْفَسهَا: لَْم يَْلَزْمهُ َذلَِك، َوََل تَُكوُن طَالِقاا َوَمْن َجَعَل إلَى 

َجاِل ََل لِلنَِّساِء. -أَْو لَْم تُطَلِّْق  ُ تََعالَى لِلرِّ  لَِما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن أَنَّ الطَََّلَق إنََّما َجَعلَهُ َّللاَّ

 1112وُن طَََلقًا بَائِنًا أَبًَدا إَلَّ فِي َمْوِضَعْيِن[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَكُ 

ا إَلَّ فِي َمْوِضَعْيِن ََل ثَالَِث لَهَُما.  َوََل يَُكوُن طَََلقاا بَائِناا أَبَدا

ُم اْلُمْؤِمنَاِت طَََلُق َغْيِر اْلَمْوطُوَءِة، لِقَْولِِه تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُ  -أََحُدهَُما 

ونَهَا{ ]اِلحزاب:  ٍة تَْعتَدُّ وهُنَّ فََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ [ ٢١ثُمَّ َطلَّْقتُُموهُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّ

. 

قَةا، لِقَْولِِه تََعالَى: }فََل تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَعْ  -َوالثَّانِي  ُد َحتَّى طَََلُق الثَََّلِث َمْجُموَعةا أَْو ُمفَرَّ

ا َغْيَرهُ{ ]البقرة:   [ .8٢1تَْنِكَح َزْوجا

ِهنَّ فِي َذلَِك{ ]البقرة:  ، لِقَْولِِه تََعالَى: }َوبُُعولَتُهُنَّ أََحقُّ بَِردِّ ا َما َعَدا هََذْيِن فَََل أَْصَلا َوأَمَّ
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882. ] 

ُحوهُنَّ   [..8٢0بَِمْعُروٍف{ ]البقرة: َولِقَْولِِه تََعالَى: }فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهَُما، إَلَّ أَنَّ الشَّافِِعيَّ َرأَى ■ قول المؤلف هو قول: الشَّافِِعيُّ

 َولَْيَس ِعْنَد المؤلف َكَذلَِك. -اْلُخْلَع طَََلقاا بَائِناا 

َمْن قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت طَالِقٌ ☆   ََل َرْجَعةَ لِي فِيهَا َعلَْيك، بَْل تَْملِِكيَن بِهَا نَْفَسك. َِ

ِهَي طَْلقَةٌ يَْملُِك فِيهَا َزْوُجهَا َرْجَعتَهَا، َوقَْولُهُ بِِخََلِف َذلَِك لَْغٌو.) أَبُو َحنِيفَةَ، ■ 

، َوأَْصَحابُهَُما، َواْبُن َوْهٍب    َصاِحُب َمالٍِك ( -َوالشَّافِِعيُّ

 َصاِحِب َمالٍِك( -ََلثَةٌ.)اْبِن اْلَماِجُشوِن ِهَي ثَ ■ 

 ِهَي َكَما قَاَل.) اْبِن اْلقَاِسِم َصاِحِب َمالٍِك(■ 

، ِِلَنَّهُ لَْم يُطَلِّْق َكَما  قال المؤلف: َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه: إنَّهُ َكََلٌم فَاِسٌد ََل يَقَُع بِِه طَََلٌق أَْصَلا

 ُ ُ تََعالَى. -لَّ َعزَّ َوجَ  -أََمَرهُ َّللاَّ  َوََل طَََلَق إَلَّ َكَما أََمَر َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  «..َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ[م  1111]َمْسأَلَةٌ قَاَل أَْنِت طَالٌِق إْن َشاَء هللاَّ

ُ َوَمْن قَاَل: أَنْ  ُ، أَْو قَاَل: إَلَّ أَْن ََل يََشاَء َّللاَّ ُ، أَْو قَاَل: إَلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ -ِت طَالٌِق إْن َشاَء َّللاَّ

 : فَُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َوََل يَقَُع بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك طَََلٌق.

: }َوَل تَقُولَنَّ لَِشْيءٍ  ِ َعزَّ َوَجلَّ ا{ ]الكهف:  بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ [ 8٢إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغدا

ُ{ ]الكهف:   [ .8٢}إَِل أَْن يََشاَء َّللاَّ

ُ{ ]اْلنسان:   [٢1َوقَاَل تََعالَى: }َوَما تََشاُءوَن إَِل أَْن يََشاَء َّللاَّ

َرهُ ِْلِ  َ تََعالَى لَْو أََراَد إْمَضاَء هََذا الطَََّلِق لَيَسَّ  ْخَراِجِه بَِغْيِر اْستِْثنَاٍء.َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

َرهُ لِتَْعلِيقِِه بَِمِشيئَتِِه  . -فََصحَّ أَنَّهُ تََعالَى لَْم يُِرْد ُوقُوَعهُ إْذ يَسَّ  َعزَّ َوَجلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ْهِريُّ ■ قول المؤلف هو قول طاوس والنخعي وَعطَاٌء، َوُمَجاِهٌد َوطَاُوٌس، َوالزُّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ، َوبِِه والشعبي والحكم بن عت َكاَن  -يبة َوَحمَّ

اِق. زَّ  يَأُْخُذ أَبُو َحنِيفَةَ، َوَعْبُد الرَّ

 إْن َوَصَل اْلَكََلُم فَلَهُ اْستِْثنَاُؤهُ، فَإِْن قَطََعهُ َوَسَكَت ثُمَّ اْستَْثنَى فَََل اْستِْثنَاَء لَهُ.)الثوري(■ 

، ي■ ْهِريِّ ، َوالزُّ قع الطَلق.) َصحَّ هََذا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسِن، َوالشَّْعبِيِّ

، َوَمالٍِك، َواللَّْيِث، َوأََحُد قَْولَْي اْبِن أَبِي  -َوقَتَاَدةَ، َوَمْكُحوٍل  َوهَُو أََحُد قَْولَْي اِْلَْوَزاِعيِّ

 لَْيلَى(

ى فَالطَََّلُق َواقٌِع، َوإِْن أَْخَرَجهُ َمْخَرَج اْليَِميِن فَلَهُ اْستِْثنَاُؤهُ.)رى عن إْن طَلََّق َواْستَْثنَ ■ 

 ابن أبي ليلى(

أَْو إَلَّ أَْن يََشاَء  -أَْو قَاَل: إَلَّ أَْن ََل يََشاَء َزْيٌد  -فَإِْن قَاَل: أَْنِت طَالٌِق إْن َشاَء َزْيٌد ■ 

وا فِي َذلَِك بِأَنَّ َمِشيئَةَ َزْيٍد تُْعَرُف،  -َلَّ أَْن يََشاَء َزْيٌد َزْيٌد: فَإِنَّهَا ََل تَْطلُُق إ َواْحتَجُّ

ِ تََعالَى ََل تُْعَرُف.)مالك(  َوَمِشيئَةَ َّللاَّ
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 -اآلثار:

َشاَء َعْن أَبِي َحْمَزةَ ` قَاَل: َسِمْعت اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: إَذا قَاَل َِلْمَرأَتِِه: أَْنِت طَالٌِق إْن ■ 

ُ، فَِهَي طَالٌِق.  َّللاَّ

َر طَََلقََها لُِكلِّ َمْن لَقِيَهُ ُمْشِهًدا أَْو ُمْخبًِرا[م  1111َمْسأَلَةٌ طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثُمَّ َكرَّ

ا: فَهَُو طَََلٌق وَ  ا أَْو ُمْخبِرا َر طَََلقَهَا لُِكلِّ َمْن لَقِيَهُ ُمْشِهدا اِحٌد، ََل َوَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثُمَّ َكرَّ

 َوهََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه، ِِلَنَّهُ لَْم يَْنِو بَِذلَِك طَََلقاا آَخَر. -يَْلَزُمهُ أَْكثَُر ِمْن َذلَِك 

 1111َمْسأَلَةٌ أَْيقَنَْت اْمَرأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقََها ثَََلثًا[م

آِخَر ثَََلٍث أَْو ُدوَن ثَََلٍث، َولَْم يُْشِهْد َعلَى َوَمْن أَْيقَنَْت اْمَرأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَََلثاا، أَْو 

ْت ِعدَّتُهَا ثُمَّ أَْمَسَكهَا ُمْعتَِدياا: فَفَْرٌض َعلَْيهَا أَْن تَْهُرَب َعْنهُ  إْن  -ُمَراَجَعتِِه إيَّاهَا َحتَّى تَمَّ

ا -لَْم تَُكْن لَهَا بَيِّنَةٌ  َعْن نَْفِسهَا، َوإَِلَّ فَهَُو ِزناى ِمْنهَا إْن أَْمَكنَْتهُ  فَإِْن أَْكَرهَهَا فَلَهَا قَْتلُهُ ِدفَاعا

بِيِل فَُحْكُمهُ فِي ُكلِّ َشْيٍء ُحْكُم اِْلَْجنَبِيِّ  -َوهَُو أَْجنَبِيٌّ  -ِمْن نَْفِسهَا   .َكَعابِِر السَّ

 1118]َمْسأَلَةٌ طَََلُق اْلَمِريِض[م

ِحيِح، وَ  َماَت ِمْن َذلَِك اْلَمَرِض أَْو لَْم يَُمْت ِمْنهُ  -ََل فَْرَق َوطَََلُق اْلَمِريِض َكطَََلِق الصَّ

 -فَإِْن َكاَن طَََلُق اْلَمِريِض ثَََلثاا، أَْو آِخَر ثَََلٍث، أَْو قَْبَل أَْن يََطأَهَا فََماَت، أَْو َماتَْت  -

ِة أَْو بَْعَدهَا  َحتَّى َماَت أَْو َماتَْت بَْعَد  -لَْم يَْرتَِجْعهَا أَْو َكاَن طَََلقاا َرْجِعي اا فَ  -قَْبَل تََماِم اْلِعدَّ

. ِة، فَََل تَِرثُهُ فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك ُكلِِّه، َوََل يَِرثُهَا أَْصَلا  تََماِم اْلِعدَّ

ِحيِح لِْلَمِريَضِة، َوطَََلُق اْلَمِريِض لِْلَمِريَضِة، َوََل فَْرَق َوَكَذلَِك طَََل  ُق َوَكَذلَِك طَََلُق الصَّ

 اْلَمْوقُوِف لِْلقَْتِل َواْلَحاِمِل اْلُمْثقَلَِة..

ا  وقال أيضا: اْحتَجَّ َمْن َرأَى تَْوِريَث اْلَمْبتُوتَِة فِي اْلَمَرِض بِأَْن قَالُوا: فَرَّ بَِذلَِك َعمَّ

ُ تََعالَى لَهَا فِي ِكتَابِِه فِي اْلِميَراِث، فََوَجَب أَْن يُْقَضى َعلَْيهِ  َوَعلَى َمْن ََل يُتَّهَُم  أَْوَجَب َّللاَّ

 بَِذلَِك، لِئََلَّ يَُكوَن َذِريَعةا إلَى َمْنِع اْلُحقُوِق.

ِ تََعالَى نَتَأَيَُّد  -فَنَقُوُل  ِ َواتَّبََعهُ،  -َوبِاَّلَلَّ ِ تََعالَى بَْل أََخَذ بِِكتَاِب َّللاَّ َما فَرَّ قَطُّ َعْن ِكتَاِب َّللاَّ

َ تََعالَى أَبَ  اَح الطَََّلَق، َوقَطََع بِالثَََّلِث، َوبِالطَََّلِق قَْبَل اْلَوْطِء: َجِميَع ُحقُوِق ِِلَنَّ َّللاَّ

 ِ ْوِجيَِّة: ِمْن النَّفَقَِة، َوإِبَاَحِة اْلَوْطِء، َوالتََّواُرِث، فَأَْيَن هَاهُنَا اْلفَِراُر ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ الزَّ

ِ تََعالَى لَْو قَاَل: ََل تَِرُث ِمنِّي َشْيئاا ُدوَن أَْن يُطَلِّقَهَا،  تََعالَى؟ إنََّما َكاَن يَفِرُّ َعْن ِكتَابِ  َّللاَّ

ةا، َوََل  ا، َوََل َجدَّ ِ تََعالَى: هَُو تَْوِريُث َمْن لَْيَسْت َزْوَجةا، َوََل أُم ا بَْل اْلفَِراُر ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ

ُ تََعالَى قَطُّ لَهَا اْبنَةا، َوََل اْبنَةَ اْبٍن، َوََل أُْختاا، َوََل ُمعْ  تِقَةا، َولَِكْن أَْجنَبِيَّةا لَْم يَْجَعْل َّللاَّ

ْوِجيَِّة َمْن إْن َوِطئَهَا ُرِجَم؟ أَْو َمْن قَْد َحلَّ لَهَا َزَواُج  َث بِالزَّ ِميَراثاا، َوَكْيف يَُجوُز أَْن تَُورَّ

.. َوَما فِي َغْيِرِه: أَْو َمْن ِهَي َزْوَجةٌ لَِغْيِرِه؟ هََذا هَُو ِخََل  ِ تََعالَى َحق اا، بََِل َشكٍّ ُف ِكتَاِب َّللاَّ

ُ تََعالَى لَهَا  َجةَ فِي اْلَمَرِض ِمْن اْلِميَراِث الَِّذي أَْوَجبَهُ َّللاَّ اْلَعَجِب أَْكثَُر ِمْن َمْنِعِهْم اْلُمتََزوِّ

ِحيَحِة، َوتَْوِريثِِهْم اْلُمطَلَّقَةَ  ْوِجيَِّة الصَّ ْوِجيَِّة َمْن  يَقِيناا بِالزَّ ثُوا بِالزَّ ثَََلثاا فِي اْلَمَرِض، فََورَّ

ْوَجِة َمْن ِهَي َزْوَجتُهُ  ُ، َونِْعَم اْلَوِكيُل..  -لَْيَسْت َزْوَجةا، َوَمنَُعوا ِميَراَث الزَّ َوَحْسبُنَا َّللاَّ

ِ تََعالَى َحْيُث  هَُو أَْليَُق بِِه فَيَقُولُوا: إَذا طَلَّقَهَا َوهََلَّ َوَضُعوا الظَّنَّ فِي اْلفَِراِر ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ
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ِ تََعالَى فِيَما أَْوَجَب لَهَا ِمْن النَّفَقَِة َواْلِكْسَوِة  -َوهَُو َمِريٌض  -ثَََلثاا  فَإِنََّما فَرَّ َعْن ِكتَاِب َّللاَّ

ا ، فَلَْم يَْفَعلُوا، َوأَْعَملُوا ظَنَّهُْم فِي أَنَّهُ اْلَواِجَب لَهَا ُكلَّ َذلَِك، فَيُْلِزُمونَهُ اْلِكْسَوةَ َوالنَّفَقَةَ أَبَدا

 فَرَّ َعْنهَا بِِميَراٍث لَْم يَِجْب لَهَا قَطُّ.

بَِولٍَد أَنَّهُ يَْلَحقُهُ َويَِرُث َويَْمنَُع  -الَِّذي َماَت فِيِه  -َوََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ َمْن أَقَرَّ فِي َمَرِضِه 

ْوَجةَ ِمْن ُربٍُع إلَى ثُُمٍن َعَصبَتَهُ اْلِميَراثَ  فَهََلَّ قَالُوا: إنََّما فََعَل َذلَِك لِيَُحطَّهَا  -، َويَُحطُّ الزَّ

  ِمْن اْلِميَراِث؟

 -أقوال الفقهاء:

 لَْيَس َطََلقاا.)■ 

 تَِرثُهُ َويَِرثُهَا.)الحسن(■ 

، ثُمَّ َماَت قَْبَل ■  تِهَا، فَإِنَّهَا تَِرثُهُ.)الزهري إَذا طَلَّقَهَا َوهَُو َمِريٌض، ثُمَّ َصحَّ اْنقَِضاِء ِعدَّ

، َوُزفَُر ْبُن اْلهَُذْيِل، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن  ، َواِْلَْوَزاِعيُّ و ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 َراْهَوْيهِ 

َوهَُو َمِريٌض  -هُ، َوإِْن طَلَّقَهَا فَطَلَّقَْت نَْفَسهَا لَْم تَِرثْ  -َوهَُو َمِريٌض  -إْن َملََّكهَا نَْفَسهَا ■ 

 بِإِْذنِهَا َوِرثَْتهُ.)اِلوزاعي( -

ََل يَتََواَرثَاِن إَلَّ أَْن يَُكوَن بِهَا َحبٌَل، أَْو يَُطلُِّق ُمَضاَرةا فَيَُموُت َوِهَي فِي اْلِعدَِّة ■ 

 ِمْنهُ.)عروة بن الزبير(

تُهَا إْن طَلََّق ثَََلثاا َوهَُو َمِريٌض َولَْم ■  يَِصحَّ َحتَّى َماَت، فَإِنَّهَا تَِرثُهُ َما لَْم تَْنقَِض ِعدَّ

ِمْنهُ، فَإِْن َماَت بَْعَد أَْن اْنقََضْت ِعدَّتُهَا لَْم تَِرْثهُ.)النخعي والشعبي وشريح وعبد َّللا بن 

، َواْلَحاِرِث  الزبير ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والشَّْعبِيِّ

 ، اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن وَربِيَعةَ، َوطَاُوٍس، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ ، َوَحمَّ اْلُعْكلِيِّ

، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه.  َواِْلَْوَزاِعيِّ

َداِق، َوََل ثَََلثاا قَْبَل  -َوهَُو َمِريٌض  -َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ■ أَْن يَْدُخَل بِهَا فلَهَا نِْصُف الصَّ

ةَ َعلَْيهَا.)النخعي وهشيم(  ِميَراَث لَهَا، َوََل ِعدَّ

َوهَُو  -أَْو َحلََف بِطَََلقِهَا ثَََلثاا  -َوهَُو َمِريٌض  -فَإِْن َخيََّرهَا أَْو َملََّكهَا، أَْو َخالََعهَا ■ 

َم  -فََماَت  -ِريٌض َوهَُو مَ  -فََحنَّثَْتهُ  -َصِحيٌح  لَْم تَِرْثهُ ، فَلَْو بَاَرَز َرُجَلا فِي اْلقِتَاِل أَْو قُدِّ

لَْم تَِرْثهُ ، فَلَْو  -َولَْم يَُكْن َدَخَل بِهَا  -لِيُْقتََل فَطَلَّقَهَا ثَََلثاا َوِرثَْتهُ، فَلَْو طَلَّقَهَا َوهَُو َمِريٌض 

 لَْم تَِرْثهُ.)أبو حنيفة وأصحابه( -َرِضِه اْبنُهُ فََماَت أَْكَرهَهَا أَبُوهُ فََوِطئَهَا فِي مَ 

اْلُمَطلَّقَةَ فِي اْلَمَرِض تَِرُث في العدة كانت أم بعدها.)عطاء واِلصح عنه أنها ترث ■ 

 في العدة فقط(

ْج.)روى عن عطاء والشعبي وابن أبي ليلى َوهَُو قَوْ ■  ِة َما لَْم تَتََزوَّ ُل تَِرثُهُ بَْعَد اْلِعدَّ

 َشِريٍك اْلقَاِضي، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُعبَْيٍد(

ِة، َوتَْنتَقُِل إلَى ِعدَِّة اْلَوفَاِة .)الشعبي والنخعي و عن ■  ََل تَِرثُهُ، إَلَّ َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ

تَْيِن إْن َكانَْت أَْربَ  ا أَْكثََر ِمْن سفيان الثوري تَُكوُن َعلَى أَْقَصى اْلِعدَّ َعةَ أَْشهٍُر َوَعْشرا

َحْيَضتِهَا أََخَذْت بِاِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر َواْلَعْشِر، َوإِْن َكاَن اْلَحْيُض أَْكثََر أََخَذْت بِاْلَحْيِض 
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ِد ْبِن اْلَحَسِن(  َوهََذا هَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُمَحمَّ

ِة َوبَْعَد الْ ■  َجْت تَِرثُهُ فِي اْلِعدَّ ْج " َوََل قَاَل " َوإِْن تََزوَّ ِة، َولَْم يَُخصَّ " إْن لَْم تَتََزوَّ ِعدَّ

 ".)روى عن عثمان والحسن البصري واصحاب الحسن(

إَذا طَلََّق اْلَمِريُض اْمَرأَتَهُ قَْبَل أَْن يَْدُخَل بِهَا فَلَهَا ِميَراثُهَا ِمْنهُ َونِْصُف ■ 

َداِق.)مجاهد وبكير وعن ا  لحسن لها الصداق كله والميراث وعليها العدة(الصَّ

 تَِرثُهُ َوإِْن نََكَحْت بَْعَدهُ َعْشَرةَ أَْزَواٍج.)ربيعة ومالك وروى عن الليث(■ 

َداِق َوََل ِعدَّةَ ■  ُخوِل بِهَا فَلَهَا اْلِميَراُث، َولَهَا نِْصُف الصَّ ا قَْبَل الدُّ إْن طَلَّقَهَا َمِريضا

 -فَاْختَاَرْت نَْفَسهَا فَطَلُقَْت ثَََلثاا، أَْو اْختَلََعْت ِمْنهُ  -َوهَُو َمِريٌض  -يََّرهَا َوإْن خَ  -َعلَْيهَا 

فَإِنَّهَا تَِرثُهُ، َوَكَذلَِك لَْو َحلََف بِطَََلقِهَا ثَََلثاا إْن  -َوهَُو َمِريٌض ثُمَّ َماَت ِمْن َمَرِضِه 

َدْت ُدُخوَل تِْلَك الدَّاِر فَطَلُقَْت ثَََلثاا، أَْو َماَت َدَخْلت َداَر فََُلٍن، َوهَُو َصِحيٌح فََمرِ  َض فَتََعمَّ

ِمْن َمَرِضِه، فَإِنَّهَا تَِرثُهُ ،َوَكَذلَِك َمْن قَاَل َوهَُو َصِحيٌح: إَذا قَِدَم أَبِي فَأَْنِت طَالٌِق ثَََلثاا 

 َت هَُو فَإِنَّهَا تَِرثُهُ.فَطَلُقَْت ثَََلثاا ثُمَّ َما -َوهَُو َمِريٌض  -فَقَِدَم أَبُوهُ 

ْحِف، أَْو ُحبَِس لِْلقَْتِل، فََطلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا، فَإِنَّهَا تَِرثُهُ، َواْلَمْحُصوُر   -َوَمْن قَاتََل فِي الزَّ

 إْن طَلََّق ثَََلثاا لَْم تَِرْثهُ، فَلَْو اْرتَدَّ َوهَُو َمِريٌض لَْم تَِرْثهُ.)مالك(

 ة في المرض.)الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما(َل ترث المبتوت■

 -األحاديث واآلثار:

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف طَلََّق اْمَرأَةا لَهُ َكْلبِيَّةا  -َمْولَى اْبِن ُعَمَر  -َعْن نَافٍِع ■  قَاَل: إنَّ َعْبَد الرَّ

ْحَمِن فَقَاَل فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه، فََكلََّمهُ ُعْثَماُن لِيَُراِجَعهَا، فَتَ  أَ َعلَْيِه َعْبُد الرَّ لَكَّ

ِ َِلَْقِسَمنَّ لَ  هَا ُعْثَماُن: قَْد أَْعِرُف إنََّما طَلَّقَهَا َكَراِهيَةَ أَْن تَِرَث َمَع أُمِّ ُكْلثُوٍم، َوإِنِّي َوَّللَاَّ

طَََلقِهَا تَْطلِيقَةا فِي  قَاَل نَافٌِع: َوَكاَن آِخرُ  -ِميَراثَهَا، َوإِْن َكانَْت أُمُّ ُكْلثُوٍم أُْختِي 

 َمَرِضِه.)صحيح(

ْحَمِن بُِمَراَجَعتِهَا بَْعَد أَْن طَلَّقَهَا آِخَر َطََلقِهَا فِي  قال المؤلف: فَهََذا ُعْثَماُن يَأُْمُر َعْبَد الرَّ

ْعَد هََذا فَهَُو َمْرُدوٌد فََصحَّ أَنَّهُ لَْم يَُكْن يََراهُ طَََلقاا ،فَُكلُّ َما ُرِوَي َعْن ُعْثَماَن بَ  -َمَرِضِه 

 إلَى هََذا.

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا فِي َمَرِضِه؟ فَقَاَل ُعْثَماُن: ■  ِِ أَنَّ َعْبَد الرَّ عن ُعْرَوةَ

ثَهَا  ثَنَّهَا ِمْنك؟ قَاَل: قَْد َعلِْمت َذلَِك، فََماَت فِي ِعدَّتِهَا، فََورَّ ُعْثَماُن فِي لَئِْن ِمت  َِلَُورِّ

 ِعدَّتِهَا.

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َعاَش َحتَّى َحلَّْت تَُماِضُر، ثُمَّ ■  ِ ْبِن َعْوٍف أَنَّ َعْبَد الرَّ طَْلَحةُ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ثَهَا ُعْثَماُن ِمْنهُ بَْعَد َما َحلَّْت.  َورَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف أَنَّ ■  أَبَاهُ طَلََّق اْمَرأَتَهُ فِي َمَرِضِه فََماَت بَْعَد َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

ثَهَا ُعْثَماُن.  َما َحلَّْت فََورَّ

: تَِرثُهُ َما َداَمْت فِي -َوهَُو َمِريٌض  -َعْن َعائَِشةَ أَنَّهَا قَالَْت فِي اْلُمطَلَّقَِة ثَََلثاا ■ 

 ْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َشْيئاا(اْلِعدَِّة.)ضعيف() لَْم يَْسَمْع اْبُن أَبِي َعُروبَةَ مِ 

ُجِل يُطَلُِّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا ■  َعْن ُشَرْيٍح قَاَل: أَتَانِي ُعْرَوةُ اْلبَاِرقِيُّ ِمْن ِعْنِد ُعَمَر فِي الرَّ
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ِة َوََل يَِرثُهَا.)صحيح(  فِي َمَرِضِه: أَنَّهَا تَِرثُهُ َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ

ُجُل إَذا طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا َعْن إْبَراِهيَم ال■  نََّخِعيِّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل: الرَّ

 َوِرثَْتهُ َما َكانَْت فِي اْلِعدَِّة .)ضعيف منقطع(

ي َعْن إْبَراِهيَم َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا، َوهَُو َمِريٌض َوِرثَْت فِ ■ 

 اْلِعدَِّة.)ضعيف منقطع(

ثُهَا ِمْنهُ ■  َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب فِيَمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا فِي َمَرِضِه؟ قَاَل: ََل أََزاُل أَُورِّ

َج، أَْو تَْمُكَث َسنَةا   أَْو قَاَل: َولَْو َمَكثَْت َسنَةا.)ضعيف فيه مجهول( -َحتَّى يَْبَرأَ، أَْو تَتََزوَّ

ن ابن ُعَمَر قَاَل: َطلََّق َغْيََلُن ْبُن َسلََمةَ الثَّقَفِيُّ نَِساَءهُ، َوقَسََّم َمالَهُ بَْيَن بَنِيِه، َوَذلَِك ع■ 

فِي ِخََلفَِة ُعَمَر، فَبَلََغهُ َذلَِك فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: طَلَّْقت نَِساَءك، َوقَسَّْمت َمالَك بَْيَن بَنِيك؟ 

ِ َِلََرى الشَّْيطَاَن فِيَما يَْستَِرُق ِمْن السَّْمِع َسِمَع بَِمْوتِك، فَأَْلقَاهُ  قَاَل: نََعْم، قَاَل لَهُ  ُعَمُر: َوَّللَاَّ

ِ لَئِْن لَْم تَُراِجْع نَِساَءك، َوتَْرِجْع فِي َمالِ  ، َوأَْيُم َّللاَّ ك فِي نَْفِسك فَلََعلَّك أَْن ََل تَْمُكَث إَلَّ قَلِيَلا

ثَنهُنَّ ِمْنك ، ثُمَّ َْلُمَرن بِقَْبِرك فَْليُْرَجَمن َكَما يُْرَجُم قَْبُر أَبِي ِرَغاَل قَاَل  ِِلَُورِّ إَذا ِمتَّ

ا َحتَّى َماَت.)صحيح(  فََراَجَع نَِساَءهُ َوَمالَهُ، قَاَل نَافٌِع: فََما لَبَِث إَلَّ َسْبعا

بَيْ  ِ ْبِن َعْوٍف قال المؤلف: َوقَْد َصحَّ ِخََلُف ُعَمَر فِي هََذا َعْن اْبِن الزُّ أَِخي  -ِر َوَعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َولَهُ ُصْحبَةٌ  ْحَمِن  -َعْبِد الرَّ َوُرِوَي َعْن َعلِيٍّ ِمْثُل قَْولِنَا، َوَعْن َعْبِد الرَّ

 ْبِن َعْوٍف.

ْعبِيِّ أَنَّ أُمَّ اْلبَنِيَن بِْنَت ُعيَْينَةَ ْبِن ِحْصٍن َكانَْت تَْحتَ ■  ا ُحوِصَر  َعْن الشَّ ُعْثَماَن، فَلَمَّ

ا قُتَِل أَتَْت َعلِيَّ ْبَن أَبِي  طَلَّقَهَا، َوَكاَن قَْد أَْرَسَل إلَْيهَا يَْشتَِري ِمْنهَا ثََمنَهَا، فَأَبَْت، فَلَمَّ

: تََرَكهَا َحتَّى إَذا أَْشَرَف َعلَى اْلَمْوِت طَلَّقَهَا ثَهَا.طالب فََذَكَرْت َذلَِك لَهُ؟ فَقَاَل َعلِيٌّ  ، فََورَّ

ْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ ثَََلثاا َوهَُو ■  بَْيِر َعمَّ ِ ْبَن الزُّ َعْن اْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ قَاَل: َسأَْلت َعْبَد َّللاَّ

ا أَنَا فَََل  َث اْبنَةَ اِْلَْصبَِغ اْلَكْلبِيَّةَ، َوأَمَّ ا ُعْثَماُن فََورَّ بَْيِر: أَمَّ أََرى أَْن  َمِريٌض؟ فَقَاَل اْبُن الزُّ

 تَِرَث َمْبتُوتَةٌ.

ا فِي َمَرِضهِ َقْبَل َأْن يَْدُخَل بِهَا؟ َقاَل: َلْيَس ■  ُق اْمَرَأَتهُ َثََلثا َعْن اْبِن َعبَّاسٍ فِي الَِّذي يَُطلِّ

َداقِ.  َلهَا ِميَراٌث، َوَلهَا نِْصُف الصَّ

 تَِرُث اْلَمْبتُوتَةُ.عن قَتَاَدةَ: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََل ■ 

ْهِريُّ أَنَّ َرُجَلا ِمْن اِْلَْنَصاِر يُقَاُل: لَهُ: ِحبَّاُن ْبُن ُمْنقٍِذ َكانَْت تَْحتَهُ ِهْنُد بِْنُت َربِيَعةَ ■  الزُّ

تُْرِضُع  َوِهيَ  -ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب، َواْمَرأَةٌ ِمْن اِْلَْنَصاِر فََطلََّق اِْلَْنَصاِريَّةَ 

فََمَكثَْت َسْبَعةَ أَْشهٍُر أَْو قَِريباا ِمْن ثََمانِيَِة أَْشهٍُر ََل تَِحيُض، ثُمَّ َمِرَض  -اْبنَهُ َوهَُو َصِحيٌح 

؟ قَاَل: اْحِملُونِي إلَى أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ُعْثَماَن فَُحِمَل إلَْيِه  ِحبَّاُن فَقِيَل لَهُ: إنَّهَا تَِرثُك إْن ِمت 

ُ َعْنهُ  -َوِعْنَدهُ َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب  -َذَكَر لَهُ َشأَْن اْمَرأَتِِه فَ  َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت؟  -َرِضَي َّللاَّ

ا: نََرى أَنَّهَا تَِرثُهُ إْن َماَت، َويَِرثُهَا إْن َماتَْت،  فَقَاَل لَهَُما ُعْثَماُن: َما تََريَاِن؟ قَاََل َجِميعا

ئِي لَْم يَِحْضَن، فَإِنَّهَا لَْيسَ  تِي يَئِْسَن ِمْن اْلَمِحيِض، َولَْيَسْت ِمْن الَلَّ ْت ِمْن اْلقََواِعِد الَلَّ

فَِهَي ِعْنَدهُ َعلَى َحْيِضهَا َما َكانَْت ِمْن قَلِيٍل أَْو َكثِيٍر، َوأَنَّهُ لَْم يَْمنَْعهَا ِمْن أَْن تَِحيَض إَلَّ 

َضاُع؟ فََرَجَع ِحبَّاُن فَاْنتَ  َضاَع َحاَضْت َحْيَضةا، ثُمَّ الرَّ ا فَقََدْت الرَّ َزَع اْبنَهُ ِمْنهَا، فَلَمَّ
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َك  نَِة أَْو قَِريباا ِمْنهَا؟ فََشرَّ َحاَضْت أُْخَرى فِي اْلِهََلِل، ثُمَّ تُُوفَِّي ِحبَّاُن َعلَى َرْأِس السَّ

َوقَاَل  -اِريَّةَ أَْن تَْعتَدَّ ِعدَّةَ اْلَوفَاِة ُعْثَماُن بَْيَن اْلَمْرأَتَْيِن فِي اْلِميَراِث، َوأََمَر اِْلَْنصَ 

ك، هَُو أََشاَر َعلَْينَا بِِه  قَاَل اْبُن  -يَْعنِي َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب  -لِْلهَاِشِميَِّة هََذا َرْأُي اْبِن َعمِّ

هَا َولََدهَا َحتَّى تَِحيَض َوْهٍب: ..ِّ َعْن اْبِن ِشهَاٍب قَاَل: إنَّ ُعْثَماَن قََضى أَْن نَْختَلَِج ِمنْ 

 أَْقَراَءهَا.

َد ْبَن َعلِيِّ ْبِن ■  أَنَّ اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِيٍّ طَلََّق اْمَرأَتَهُ َوهَُو َمِريٌض فََوِرثَْتهُ.)ضعيف() ُمَحمَّ

 اْلُحَسْيِن لَْم يُْدِرْك اْلُحَسْيَن َوََل اْلَحَسَن(

 ]اْلُخْلُع[ ]َمْسأَلَةٌ اْلُخْلُع إَذا كَ ِرَهْت اْلَمْرأَةُ  َزْوَجَها[م1111

 اْلُخْلُع، َوهَُو: اَِلْفتَِداُء إَذا َكِرهَْت اْلَمْرأَةُ َزْوَجهَا، فََخافَْت أَْن ََل تُوفِيَهُ َحقَّهُ، أَْو َخافَْت أَنْ 

هَُو؟ َوإَِلَّ لَْم يُْجبَْر هَُو  يُْبِغَضهَا فَََل يُوفِيهَا َحقَّهَا، فَلَهَا أَْن تَْفتَِدَي ِمْنهُ َويَُطلِّقَهَا، إْن َرِضيَ 

َوََل أُْجبَِرْت ِهَي إنََّما يَُجوُز بِتََراِضيِهَما.. َولَهَا أَْن تَْفتَِدَي بَِجِميِع َما تَْملُِك، َوهَُو طَََلٌق 

 ِ ، إَلَّ أَْن يُطَلِّقَهَا ثَََلثاا، أَْو آِخَر ثَََلٍث، أَْو تَُكوَن َغْيَر َمْوطُوَءٍة ،فَإ ْن َراَجَعهَا فِي َرْجِعيٌّ

ِة َجاَز َذلَِك أََحبَّْت أَْم َكِرهَْت  َويَُردُّ َما أََخَذ ِمْنهَا إلَْيهَا ،َويَُجوُز اْلفَِداُء بِِخْدَمٍة  -اْلِعدَّ

، َمْعلُوٍم، أَْو  َمْحُدوَدٍة، َوََل يَُجوُز بَِماٍل َمْجهُوٍل، لَِكْن بَِمْعُروٍف َمْحُدوٍد، َمْرئِيٍّ

 َمْوُصوٍف.

 أقوال الفقهاء:-

الخلع َل يجوز وهو منسوخ ، والنَّاِسَخ لَهَ قَْوله تََعالَى: }َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوٍج ■

ا  ا فََل تَأُْخُذوا ِمْنهُ َشْيئاا أَتَأُْخُذونَهُ بُْهتَاناا َوإِْثما َمَكاَن َزْوٍج َوآتَْيتُْم إِْحَداهُنَّ قِْنطَارا

  المزني(ُمبِيناا{)بكر بن عبد َّللا

ْلطَاِن.)الحسن البصري وسعيد بن جبير(■  ََل يَُجوُز إَلَّ بِإِْذِن السُّ  

الخلع ليس طَلقا.)طاوس وعكرمة وابن حنبل َوهَُو قَْوُل إِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَبِي ■

 ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوأهل الظاهر(

هَُو طَََلٌق رجعي.■   

، الخلع تطليقة بائنة.■  ) اْلَحَسُن، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوَعطَاٌء، َوُشَرْيٌح، َوالشَّْعبِيُّ

 ، ْحَمِن، َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ َوقَبِيَصةُ ْبُن ُذَؤْيٍب، َوُمَجاِهٌد، َوأَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

، َوَمْكُحوٌل، َواْبُن أَبِي نَِجيٍح، َوُعْرَوةُ بْ  ْهِريُّ ، َوُسْفيَاُن َوالزُّ بَْيِر، َواِْلَْوَزاِعيُّ ُن الزُّ

) ، َوأَبُو َحنِيفَةَ؛ َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ  الثَّْوِريُّ

 األحاديث واآلثار:-

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ثوبان قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَيَُّما اْمَرأٍَة َسأَلَْت َزْوَجهَا » -َصلَّى َّللاَّ

صحيح(«)ِر َما بَأٍْس فََحَراٌم َعلَْيهَا َرائَِحةُ اْلَجنَّةِ الطَََّلَق ِمْن َغيْ   

ائِلَِة  ةَ فِيِه فِي اْلَمْنِع ِمْن اْلُخْلِع، ِِلَنَّهُ إنََّما فِيِه اْلَوِعيُد َعلَى السَّ قال المؤلف: فَََل ُحجَّ

َظُم ِمْن أَْن يَُخاَف أََلَّ يُقِيَم َوهََكَذا نَقُوُل َولَْيَس فِي اْلبَأِْس أَعْ  -الطَََّلَق ِمْن َغْيِر بَأٍْس 

ْوَجِة. ِ فِي الزَّ  ُحُدوَد َّللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  اْلُمْنتَِزَعاُت »أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

َمْعهُ ِمْن أَبِي هَُرْيَرةَ(ضعيف() قَاَل اْلَحَسُن: لَْم أَسْ «)َواْلُمْختَلَِعاُت هُنَّ اْلُمنَافِقَاتُ   

َحبِيبَةَ بِْنِت َسْهٍل اِْلَْنَصاِريَِّة، فََذَكَرْت اْختََِلَعهَا ِمْن َزْوِجهَا ثَابِِت ْبِن قَْيِس ْبِن »َعْن ■ 

 ِ اِس، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الشَّمَّ َذ ِمْنهَا، قَاَل لِثَابٍِت: ُخْذ ِمْنهَا فَأَخَ  -َصلَّى َّللاَّ

صحيح(«)َوَجلََسْت فِي أَْهلِهَا  

ِذ اْبِن َعْفَراَء أَْخبََرْتهُ ■ » فََذَكَرْت اْختََِلَع اْمَرأَِة ثَابِِت ْبِن قَْيٍس ِمْنهُ  -أَنَّ ُربَيَِّع بِْنَت ُمَعوِّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَنَّ أََخاهُ َشَكاهُ إلَى َرُسوِل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى  -فَأَْرَسَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  إلَى ثَابٍِت فَقَاَل لَهُ: ُخْذ الَِّذي لَهَا َوَخلِّ َسبِيلَهَا قَاَل: نََعْم، فَأََمَرهَا َرُسوُل  -َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ صحيح(«)َق بِأَْهلِهَاأَْن تَتََربََّص َحْيَضةا َواِحَدةا، َوتَْلحَ  -َصلَّى َّللاَّ  

ةا قَاِطَعةا."يقصد بذلك كونهما حجة في كون  قال المؤلف: فَلَْو لَْم يَأِْت َغْيُرهَُما لََكانَا ُحجَّ

 الخلع تفريقا وليس بطَلق"

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَنَّ اْمَرأَةَ ثَابِِت ْبِن قَْيٍس أَتَْت النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  فَقَالَْت:  -َم َصلَّى َّللاَّ

ِ ثَابُِت ْبُن قَْيٍس َما أَْعتُِب َعلَْيِه فِي ُخلٍُق َوََل ِديٍن، َولَِكنِّي أَْكَرهُ اْلُكْفَر فِي  يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ْسََلِم فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْْلِ يَن َعلَْيِه َحِديقَتَهُ؟ قَالَْت: -َصلَّى َّللاَّ نََعْم : أَتَُردِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -،قَاَل َرُسوُل َّللاَّ صحيح«): اْقبَْل اْلَحِديقَةَ َوطَلِّْقهَا تَْطلِيقَةا -َصلَّى َّللاَّ ) 

قال المؤلف: فََكاَن هََذا اْلَخبَُر فِيِه ِزيَاَدةٌ َعلَى اْلَخبََرْيِن اْلَمْذُكوَرْيِن ََل يَُجوُز تَْرُكهَا، َوإِْذ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِعدَّةَ الطَََّلِق، فَهَُو َزائٌِد هَُو طَََلٌق ذَ  بَيِِّع  -َكَر َّللاَّ  -َعلَى َما فِي َحِديِث الرُّ

يَاَدةُ ََل يَُجوُز تَْرُكهَا.  َوالزِّ

اْختَلََعْت اْمَرأَةُ ثَابِِت ْبِن قَْيٍس ِمْن َزْوِجهَا فََجَعَل »َعْن ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَّبِيُّ ال  -ضعيف مرسل() َعْمُرو ْبُن ُمْسلٍِم «)ِعدَّتَهَا َحْيَضةا  -َصلَّى َّللاَّ

 َولَْيَس بَِشْيٍء(

َ ْبنَ ■ ِذ اْبِن َعْفَراَء َوِهَي تُْخبُِر َعْبَد َّللاَّ  عن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َسِمَع ُربَيَِّع اْبنَةَ ُمَعوِّ

هَا إلَى ُعْثَماَن ُعَمرَ  : أَنَّهَا اْختَلََعْت ِمْن َزْوِجهَا َعلَى َعْهِد ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، فََجاَء َعمُّ

ٍذ اْختَلََعْت ِمْن َزْوِجهَا اْليَْوَم أَفَنَْنتَقُِل؟ فَقَاَل ُعْثَماُن: لَنَْنتَقُِل َوََل مِ  يَراَث فَقَاَل: إنَّ اْبنَةَ ُمَعوِّ

َخْشيَةَ أَْن يَُكوَن بِهَا  -ا، َوََل ِعدَّةَ َعلَْيهَا، إَلَّ أَنَّهَا ََل تُْنَكُح َحتَّى تَِحيَض َحْيَضةا بَْينَهَُما لَهَ 

ِ ْبُن ُعَمَر: فَُعْثَماُن أَْخبَُرنَا َوأَْعلَُمنَا.  َحْمٌل، فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ

طَََلٍق.َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلُخْلُع: تَْفِريٌق، َولَْيَس بِ ■   

َعْن طَاُوٍس أَنَّهُ َسأَلَهُ إْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َرُجٍل طَلََّق اْمَرأَتَهُ تَْطلِيقَتَْيِن، ثُمَّ اْختَلََعْت ■ 

ِل اْْليَِة َوفِي آِخِرهَا،  ُ الطَََّلَق فِي أَوَّ ِمْنهُ، أَيَْنِكُحهَا؟ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: نََعْم، َذَكَر َّللاَّ

 َواْلُخْلُع بَْيَن َذلَِك.

ِ ْبِن أَُسْيَد فَاْختَلََعْت ِمْنهُ، فَنَدِ ■  َما َعْن ُجْمهَاَن أَنَّ أُمَّ بَْكَرةَ اِْلَْسلَِميَّةَ َكانَْت تَْحَت َعْبِد َّللاَّ

ُكوَن َسمَّْيت َشْيئاا، َوقَاَل: ِهَي َواِحَدةٌ إَلَّ أَْن تَ  -فَاْرتَفََعا إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن؟ فَأََجاَز َذلَِك 

 فَهَُو َعلَى َما َسمَّْيت.

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ََل تَُكوُن طَْلقَةا بَائِنَةا إَلَّ فِي فِْديٍَة أَْو إيََلٍء.■   
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[م1111  ]َمْسأَلَةٌ َهْل اْلُخْلُع طَََلٌق بَائٌِن أَوْ  َرْجِعيٌّ

هُ َما أََخَذ قال المؤلف بعد أن أبان عن مذهبه في كون الخلع ط ا َردُّ َلقا رجعيا: َوأَمَّ

الَِّذي لَْم تُْعِطِه  -ِمْنهَا فَإِنََّما أََخَذهُ لِئََلَّ تَُكوَن فِي ِعْصَمتِِه، فَإَِذا لَْم يَتِمَّ لَهَا ُمَراُدهَا فََمالُهَا 

ْجَعةُ فِيهَا، فَتَْرَضى، فَََل َمْرُدوٌد َعلَْيهَا، إَلَّ أَْن يُبَيَِّن َعلَْيهَا أَنَّهَا طَلْ  -إَلَّ لَِذلَِك  قَةٌ لَهُ الرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يَُردُّ َعلَْيهَا َشْيئاا  َوبِاَّلَلَّ  

وقال أيضا: فَإِْن قِيَل: أَْنتُْم تَْمنَُعوَن ِمْن أَْن يَتََصدََّق بَِجِميِع َمالِِه أَْو بَِما ََل يَْبقَى لِنَْفِسِه 

ُجُل بَِمالِِه ُكلِِّه، َوتُبِيُحوَن لَهَا أَْن تُْعِطَي َمالَهَا ُكلَّهُ؟ قُْلنَا: ِغناى بَْعَدهُ، َوِمْن أَ  دََّق الرَّ ْن يَصَّ

َدقَِة إَلَّ بَِما أَْبقَى ِغناى، َوبِأَْن ََل  ِ تََعالَى فََجاَء النَّْهُي َعْن الصَّ  إنََّما نَتَّبُِع فِي َذلَِك أَْمَر َّللاَّ

ََل ِغناى بِِه َعْنهُ، َوَجاَء النَّصُّ بِأَْن }فََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِِه{ يُْصِدقَهَا إَزاَرهُ إْذ 

ِ تََعالَى َوأََواِمِر َرُسولِِه 88١]البقرة:  [ فََوقَْفنَا ِعْنَد ُكلِّ َذلَِك َولَْم نَْعتَِرْض َعلَى أََواِمِر َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ْأِي بِا -َصلَّى َّللاَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. -لرَّ َوبِاَّلَلَّ  

 أقوال الفقهاء:-

ِة.)أبو حنيفة(■  هَُو طَََلٌق بَائٌِن َويَْلَحقُهَا طَََلقُهُ َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ  

هَُو طَََلٌق بَائٌِن َوََل يَْلَحقُهَا طَََلقُهُ فِي اْلِعدَِّة.)مالك والشافعي(■   

ِة، َوْليُْشِهْد  هو طَلق رجعي فإْن َشاءَ ■ أَْن يَُراِجَعهَا فَْليَْرُدْد َعلَْيهَا َما أََخَذ ِمْنهَا فِي اْلِعدَّ

 َعلَى َرْجَعتِهَا.)سعيد بن المسيب والزهري(

ََل يَُجوُز اْلفَِداُء إَلَّ بَِما أَْصَدقَهَا ََل بِأَْكثََر.)طاوس وعطاء والزهري وميمون بن ■ 

 مهران(

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَمان والشعبَي( يكره أن يأخذ أكثر مما■ أصدقها.) اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ  

يُْكَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْنهَا ُكلَّ َما أَْعطَاهَا.)سعيد بن المسيب(■   

، َوُمَجاِهٍد.يَأُْخُذ ِمْنهَا ُكلَّ َما َمَعهَا فََما ُدوَن َذلَِك إَذا تََراَضيَا بِِه.) ِعْكِرَمةَ، َوإِْبَراِهيمَ ■   

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم ، وهو قول المؤلف(  َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

يَاَدةَ.)أبو حنيفة(■  ا أَْعطَاهَا، فَإِْن فََعَل فَْليَتََصدَّْق الزِّ ََل يَأُْخُذ ِمْنهَا أَْكثََر ِممَّ  

ا قَْوُل أَبِي َحنِي☆ يَاَدةَ َعلَى قال المؤلف: َوأَمَّ فَةَ فَفِي َغايَِة اْلفََساِد، ِِلَنَّهُ ََل يَْخلُو أَْخُذهُ الزِّ

هُ إلَْيهَا  ا فََواِجٌب َردُّ ا فَإِْن َكاَن َحَراما ا أَْو ُمبَاحا َما أَْعطَاهَا فِي َصَداقِهَا ِمْن أَْن يَُكوَن َحَراما

ا فَلَِم أََمرُ  يَاَدِة ُدوَن َسائِِر َمالِِه َكَما قَاَل َعطَاٌء، َوإِْن َكاَن ُمبَاحا َدقَِة بِالزِّ َوهََذا  -وهُ بِالصَّ

 ظَاِهُر اْلَخطَأِ.

ا، َوََل أَْغتَِسُل لَك ِمْن َجنَابٍَة.) ■  ِ ََل أُِطيُع لَك أَْمرا ََل يَِصحُّ اْلُخْلُع َحتَّى تَقُوَل اْلَمْرأَةُ: َوَّللَاَّ

ْحَمِن اْلِحْميَِري ومجاهدِّ والحسن ( ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ  

ََل يَِحلُّ لَهُ أَْخُذ َشْيٍء ِمْن اْلفِْديَِة َحتَّى يَُكوَن النُُّشوُز ِمْن قِبَلِهَا، أَْن تُْظِهَر لَهُ اْلبَْغَضاَء، ■ 

ا أَْعطَاهَا.)الزهري(  َوتُِسيَء ِعْشَرتَهُ َوتَْعِصَي أَْمَرهُ، َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْخَذ أَْكثََر ِممَّ

ا َوََل َخافَا }أََل يُقِيَما  ■ ا َوََل إْعَراضا اْلُخْلُع َجائٌِز بِتََراِضيِهَما َوإِْن لَْم يَُخْف ِمْنهَُما نُُشوزا

ِ{)الشافعي(  ُحُدوَد َّللاَّ
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-الخلع الفاسد:☆  

الطَََّلُق، َوَجاَز لَهُ  فَإِْن فََعَل لَِزَمهُ  -َوهَُو ُمَضارٌّ بِهَا  -ََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْنهَا َشْيئاا ■ 

 َما أََخَذ.)أبو حنيفة(

فَإِْن فََعَل لَِزَمهُ الطَََّلُق، َويَُردُّ َما  -َوهَُو ُمَضارٌّ لَهَا  -ََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْنهَا َشْيئاا ■ 

 أََخَذ.)الزهري ومالك(

ِة، إْن أََخَذهُ ِمْنهَا َوهَُو ُمَضارٌّ لَهَا يَُردُّ َما أَخَ ■  َذ، َولَهُ أَْن يَْرِجَع إلَْيهَا َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ

 َوََل يَْرِجُع إلَْيهَا بَْعَد اْنقَِضاِء اْلِعدَِّة إَلَّ بِِرَضاهَا.)قتادة(

الثَّالِثَةُ إْن اْفتََدْت ِمْنهُ َوَكانَْت لَهُ ُمطَاِوَعةا فَإِنَّهَا تَْرِجُع إلَْيِه، َوَمالُهَا لَهَا، إَلَّ أَْن تَُكوَن ■ 

 فَتَْذهََب.)عطاء(

َرَجَع إلَْيهَا َمالُهَا َوَرَجَعْت إلَْيِه، َولَْم تَْذهَْب  -َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْخُذهُ  -إْن أََخَذ فَِداَءهَا ■ 

 بِنَْفِسهَا َوَمالِهَا.)طاوس(

هَا َمالُهَا َوَرَجَعْت إلَْيِه، َولَْم َرَجَع إلَيْ  -َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْخُذهُ  -قال المؤلف: إْن أََخَذ فَِداَءهَا 

 تَْذهَْب بِنَْفِسهَا َوَمالِهَا.

 اآليات واألحاديث واآلثار:-

ُ تََعالَى: }إَِل أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة{ ]النساء: ■  [ .0١قَوَل َّللاَّ  

َد ْبَن ِسيِريَن يَقُوََلِن: ََل يَِحلُّ  اْلُخْلُع َحتَّى يَِجَد َعلَى بَْطنِهَا َرُجَلا  كان أَبَو قََِلبَةَ، َوُمَحمَّ

ُ تََعالَى: }إَِل أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة{ ]النساء:  [ .0١قَاَل َّللاَّ  

ِة، ََل فِي اْلُخْلِع. ْخَراِج ِمْن اْلبُيُوِت ِمْن اْلِعدَّ  قَاَل المؤلٍف: هََذا فِي اْْلِ

ِ أَتَْت اْمَرأَةٌ »عن َعطَاٌء: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

يَن إلَْيِه َحِديقَتَهُ الَّتِي أَْصَدقَِك؟ قَالَْت: نََعْم،  إنِّي أُْبِغُض َزْوِجي َوأُِحبُّ فَِراقَهُ؟ قَاَل: فَتَُردِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوِزيَاَدةا ِمْن َمالِي؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا ِزيَاَدةٌ ِمْن َمالِِك فَََل، -َصلَّى َّللاَّ : أَمَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َولَِكْن اْلَحِديقَةَ، قَالَْت: نََعْم فَقََضى  بَِذلَِك َعلَى  -َعلَْيِه الصَّ

ْوجِ  ضعيف مرسل(«)الزَّ  

ُ َعلَْيِه وَ  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َعطَاٍء ■  َكاَن يَْكَرهُ أَْن يَأُْخَذ فِي اْلُخْلِع أَْكثََر  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا أَْعطَاهَا ضعيف مرسل(«)ِممَّ  

َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر قَاَل: َكاَن ِعْمَراُن ْبُن اْلُحَصْيِن، َواْبُن َمْسُعوٍد يَقُوََلِن فِي ■ 

ِة، َوَخالََف َذلَِك الَّتِي تَْفتَِدي ِمْن َزْوِجهَا بَِمالِهَا: يَقَُع َعلَ  ْيهَا الطَََّلُق َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ

 َغْيُرهَُما.

َعْن َعطَاٍء أَنَّهُ قَاَل فِيَمْن طَلََّق بَْعَد اْلفَِداِء: ََل يُْحَسُب َشْيئاا ِمْن أَْجِل أَنَّهُ طَلََّق اْمَرأَةا ََل ■ 

بَْيِر فِي َرُجٍل اْختَلََع ِمْن اْمَرأَتِِه اتَّفََق َعلَى َذلَِك: ابْ  -يَْملُِك ِمْنهَا َشْيئاا  ُن َعبَّاٍس، َواْبُن الزُّ

ا: أََطلََّق اْمَرأَتَهُ؟ إنََّما طَلََّق مَ  ْن ََل ثُمَّ َطلَّقَهَا بَْعَد اْلُخْلِع، فَإِنَّهُ ََل يُْحَسُب َشْيئاا، قَاََل َجِميعا

 يَْملُِك.

 يَأُْخُذ ِمْنهَا فَْوَق َما أَْعطَاهَا.)ضعيف منقطع وفيه ليث أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََل ■ 

 بن أبي سليم(
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ا أَْعطَاهَا.■  عن ِعْمَراَن اْلهَْمَدانِيِّ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكِرهَ أَْن يَأُْخَذ ِمْنهَا أَْكثََر ِممَّ  

ْحَمنِ ■  ْبِن َسُمَرةَ أَنَّ اْمَرأَةا نََشَزْت َعلَى َزْوِجهَا  َعْن َكثِيِر ْبِن أَبِي َكثِيٍر َمْولَى َعْبِد الرَّ

ةَ، َوأَنَّ ُعَمَر قَاَل لَِزْوِجهَا: اْخلَْعهَا َولَْو ِمْن  فََرفََعهَا إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فََذَكَر اْلقِصَّ

 قُْرِطهَا.

ِد ْبِن َعقِيِل ْبِن أَبِي طَالِبٍ ■  ِ ْبِن ُمَحمَّ ِذ اْبِن َعْفَراَء  َعْن َعْبِد َّللاَّ بَيَِّع بِْنَت ُمَعوِّ أَنَّ الرُّ

ثَْتهُ أَنَّهَا اْختَلََعْت ِمْن َزْوِجهَا بُِكلِّ َشْيٍء تَْملُِكهُ فََخاَصَمهُ فِي َذلَِك إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ   َحدَّ

 فَأََجاَزهُ، َوأََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِعقَاَص َرْأِسهَا فََما ُدونَهُ.

نَافٍِع أَنَّ اْبَن ُعَمَر َجاَءْتهُ َمْوََلةٌ َِلْمَرأَتِِه اْختَلََعْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء لَهَا َوُكلِّ ثَْوٍب لَهَا  َعنْ ■ 

 َحتَّى ِمْن نُْقبَتِهَا.

ا، َوََل أُِطيُع لَك■  ِ ََل أَبَرُّ لَك قََسما ُجِل إَذا قَالَْت: َوَّللَاَّ ا،  َعْن َعلِيٍّ :يَِطيُب اْلُخْلُع لِلرَّ أَْمرا

ا.)ضعيف()اسرائيل ضعيف(  َوََل أَْغتَِسُل لَك ِمْن َجنَابٍَة، َوََل أُْكِرُم لَك نَْفسا

ْختِيَانِيِّ قَاَل: َكاَن أَبُو قََِلبَةَ يََرى أَنَّ اْلَمْرأَةَ إَذا فََجَرْت فَاطَّلََع َزْوُجهَا ■  َعْن أَيُّوَب السِّ

تَِدَي.َعلَى َذلَِك فَْليَْضِرْبهَا َحتَّى تَفْ   

 قَاَل المؤلٍف: َوهََذا ََل َمْعناى لَهُ إَذا َرأَى َذلَِك َوِهَي ُمْحَصنَةٌ َحلَّ لَهُ قَْتلُهَا.

 ]َمْسأَلَةٌ َخالََع َعلَى َمْجُهوٍل[م1111

تَْدِريِه َوَمْن َخالََع َعلَى َمْجهُوٍل فَهَُو بَاِطٌل، ِِلَنَّهُ ََل يَْدِري هَُو َما يَِجُب لَهُ ِعْنَدهَا، َوََل 

ةَ لَهُ فَهَُو َغْيُر َصِحيٍح،  ِة َما ََل ِصحَّ ِهَي، فَهَُو َعْقٌد فَاِسٌد َوُكلُّ طَََلٍق لَْم يَِصحَّ إَلَّ بِِصحَّ

َواْلَعَجُب ُكلُّهُ اْحتَِجاُجهُْم فِي ِخََلِف هََذا بِقَْوِل  -إَذا َكاَن َغْيَر َصِحيٍح فَلَْم يُطَلِّْق أَْصَلا 

ِ َعزَّ  : }فََل ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِِه{ ]البقرة: َّللاَّ [ .88١َوَجلَّ  

قَالُوا: هََذا ُعُموٌم؟ فَقُْلنَا: نََعْم، ُعُموٌم لَِما يَِحلُّ َعْقُدهُ َوِمْلُكهُ ََل لِْلَحَراِم، َولَْو َكاَن َذلَِك 

ا َمتَى أََراَد، َوبِِزقِّ َخْمٍر َويَِصحُّ لَهُ ِمْلُكهُ، َوبِأَْن لََجاَز أَْن يَْفتَِدَي ِمْن َزْوَجتِِه بِأَْن يَْزنَِي بِهَ 

 ََل يَُصلَِّي، َوَما أَْشبَهَ َذلَِك.

 ]َمْسأَلَةٌ اْلُخْلُع َعلَى َعَمٍل َمْحُدوٍد[م1111

َعلَْيِهَما فِيَما َواْلُخْلُع َعلَى َعَمٍل َمْحُدوٍد َجائٍِز لُِدُخولِِه تَْحَت قَْوله تََعالَى: }فََل ُجنَاَح 

ا تَُجوُز اْلُمَعاَوَضةُ فِيِه 88١اْفتََدْت بِِه{ ]البقرة:  [ هََذا إَذا َكاَن َذلَِك اْلَعَمُل ُمبَاحا

َجاَرِة َوَغْيِرهَا  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بِاْْلِ َوبِاَّلَلَّ  

 ]َمْسأَلَةٌ َخالََع اْمَرأَتَهُ ُخْلًعا َصِحيًحا[م1111

ا لَْم يَْسقُْط بَِذلَِك َعْنهُ نَفَقَتُهَا َوِكْسَوتُهَا َوإِْسَكانُهَا فِي َوَمْن َخالََع  ا َصِحيحا اْمَرأَتَهُ ُخْلعا

قَةا، َوََل يَْسقُطُ بَِذلَِك َعْنهُ َما بَقَِي َعلَْيِه ِمنْ  ِة، إَلَّ أَْن تَُكوَن ثَََلثَةا َمْجُموَعةا أَْو ُمفَرَّ  اْلِعدَّ

ثَُر.قَلَّ أَْو كَ  -َصَداقِهَا   

 أقوال الفقهاء:-

َسَواٌء َكانَْت  -إْن طَلَّقَهَا َعلَى َماٍل يَأُْخُذهُ ِمْنهَا، فَإِنَّهُ ََل يَْبَرأُ ِمْن َشْيٍء ِمْن ُحقُوقِهَا قَْبلَهُ ■ 

هُ يَْسقُطُ بَِذلَِك ِمْن قِبَِل النَِّكاِح أَْو ِمْن قِبَِل َغْيِرِه ،فَإِْن بَاَرأَهَا َعلَى َماٍل يَأُْخُذهُ ِمْنهَا، فَإِنَّ 

َداِق َواْلُمْتَعِة، فَإِْن َكانَْت  ةا َكالصَّ َعْنهُ َجِميُع ُحقُوقِهَا الَّتِي لَهَا َعلَْيِه ِمْن قِبَِل النَِّكاِح َخاصَّ
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ْيَر قَْد قَبََضْت اْلَمْهَر فَهَُو لَهَا َوََل يَْرِجُع َعلَْيهَا بَِشْيٍء َسَواٌء َكانَْت َمْدُخوَلا بِهَا أَْو غَ 

ِة، فَإِْن أَْبَرأَْتهُ فِي َعْقِد اْلُخْلِع ِمنْ   َمْدُخوٍل بِهَا ،َوََل يَْبَرأُ ِمْن نَفَقَتِهَا َوإِْسَكانِهَا فِي اْلِعدَّ

ْكنَى.)أبو حنيفة( ْكنَى ُمدَّةَ ِعدَّتِهَا بَِرَئ ِمْن النَّفَقَِة َولَْم يَْبَرْأ ِمْن السُّ  النَّفَقَِة َوالسُّ

ُخوِل بَِعَشَرِة َدنَانِيَر لَْم يَُكْن لَهَا أَْن تَبتبَعهُ بِنِْصِف اْلَمْهِر، فَلَْو إْن اْفتَدَ ■  ْت ِمْنهُ قَْبَل الدُّ

 َسأَلَْتهُ أَْن يُطَلِّقَهَا َعلَى َشْيٍء ِمْن َصَداقِهَا َرَجَعْت َعلَْيِه بِنِْصِف َما بَقَِي.)مالك(

ِغيَرِة أٌَب َوََل َغْيُرهُ[م1112  ]َمْسأَلَةٌ ََل يَُجوُز أَْن يَُخالَِع َعنْ  اْلَمْجنُونَِة َوََل َعْن الصَّ

ِ تََعالَى:  ِغيَرِة أٌَب، َوََل َغْيُرهُ لِقَْوِل َّللاَّ َوََل يَُجوُز أَْن يَُخالَِع َعْن اْلَمْجنُونَِة َوََل َعْن الصَّ

َعالَى: }َل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم [ وقَْوله تَ 0٦٢}َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 

[ ،فَُمَخالََعةُ اِْلَِب أَْو 8١بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةا َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء: 

ْلطَاِن َعْن َصِغيَرٍة أَْو َكبِيَرٍة َكْسٌب َعلَى َغْيِرِه..  اْلَوِصيِّ أَْو السُّ

 َمْسأَلَةٌ اْلُخْلعُ  َعلَى أَْن تُْبِريَهُ ِمْن نَفَقَِة[م1111

َوُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل،  -َوََل يَُجوُز اْلُخْلُع َعلَى أَْن تُْبِريَهُ ِمْن نَفَقَِة َحْملِهَا أَْو ِمْن َرَضاِع َولَِدهَا 

ْعُر َوقَْد يَْنقُُص، َوِِلَنَّ  هُ لَْم يَِجْب لَهَا بَْعُد، فَُمَخالََعتُهَا ِِلَنَّهُ َغْيُر َمْعلُوِم اْلقَْدِر، َوقَْد يَِزيُد السِّ

 بَِما ََل تَْملُِكهُ بَاِطٌل َوظُْلٌم..

 0891]َمْسأَلٌَة اْلُمْتَعُة َفْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمَطلٍِّق[م ]اْلُمْتَعةُ[

َوِطَئَها أَْو َلْم  -ََلٍث أَْو آَخَر ثَ  -اْلُمْتَعُة َفْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمَطلٍِّق َواِحَدًة أَْو اْثَنَتْيِن أَْو َثََلًثا 

َعَها، َوَكَذلَِك اْلُمْفَتِدَيُة -َفَرَض لََها َصَداَقَها أَْو لَْم َيْفِرْض لََها َشْيًئا  -َيَطأَْها  : أَْن ُيَمتِّ

 أََحبَّ أَْم َكِرَه. -أَْيًضا َوُيْجِبُرهُ اْلَحاِكُم َعلَى َذلَِك 

َع َعْن اْلُمَطلِِّق َوََل ُمْتَعَة َعلَى َمْن اْنَفَسَخ ِنَكا َمتُّ ُحُه ِمْنَها ِبَغْيِر َطََلٍق َوََل ُيْسِقُط التَّ

ِة َوََل َمْوُتُه َوََل َمْوُتَها  اَها ِفي اْلِعدَّ  .-ُمَراَجَعُتُه إيَّ

ِفي  َواْلُمْتَعُة لََها أَْو لَِوَرَثِتَها ِمْن َرْأِس َمالِِه َيْضِرُب ِبَها َمَع اْلُغَرَماِء، َوإِْن َتَعاَسرَ 

اْلُمْتَعِة َقَضى َعلَى اْلُموِسِر لََها َسَواٌء َكاَن َعِظيَم اْلَيَساِر أَْو َزاَد َفْضلٌَة َعْن قُوِتِه َوقُوِت 

 أَْهلِِه َخاِدٌم َيْسَتِقلُّ ِباْلِخْدَمِة.

ْرَهُم َوَعلَى َمْن ََل َفْضلََة ِعْنَدهُ َعْن ُقوِت أَْهلِِه َوَنْفِسِه َثََلُثوَن ِدْرَهًما ِبالْ  ِعَراِقيِّ َوُهَو الدِّ

َكاِة ". َكاةُ ِفيِه َوَقْد َذَكْرَناهُ ِفي " ِكَتاِب الزَّ  الَِّذي َتِجُب الزَّ

ِ  -َوَيْقِضي َعلَى اْلُمِقلِّ َولَْو ِبُمدٍّ أَْو ِبِدْرَهٍم  َعلَى َحَسِب َطاَقِتِه ُبْرَهاُن َذلَِك َقْوُل َّللاَّ

ِقيَن{ ]البقرة: َتَعالَى: }َولِْلُمَطلََّقاِت مَ  [ َفَعمَّ َعزَّ َوَجلَّ 241َتاٌع ِباْلَمْعُروِف َحق ًا َعلَى اْلُمتَّ

َ َتَعاَلى.. فُكلُّ ُمْسلٍِم ُهَو  ُكلَّ ُمَطلََّقٍة َولَْم َيُخصَّ َوأَْوَجَبُه َلَها َعلَى ُكلِّ ُمتٍَّق َيَخاُف َّللاَّ

ِقيَن ِبَقْولِِه َعلَى أَِديِم اأْلَْرِض، َفُهَو ِبَقْولِِه ََل إلَ  ِ ِمْن ُجْملَِة اْلُمتَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ ُمَحمَّ َه إَلَّ َّللاَّ

اِر إْن َلْم ُيْسِلْم. -َذلَِك، َوإِيَماِنِه، َوِمْن ُجْملَِة اْلُمْحِسِنيَن  ِ َتَعالَى أَْن ُيْخِلَدهُ ِفي النَّ  َوّلِِلَّ

ِقيَن.َفُكلُّ ُمْسلٍِم ِفي اْلَعالَِم َفُهَو ُمْحِسٌن ُمتَّ   ٍق، ِمْن اْلُمْحِسِنيَن اْلُمتَّ

ِقي ِفي ُكلِّ أَْفَعالِِه: لَْم َيُكْن  َولَْو لَْم َيَقْع اْسُم " ُمْحِسٍن، َوُمتٍَّق " إَلَّ َعلَى َمْن ُيْحِسُن َوَيتَّ

 ِ ٍق َبْعَد َرُسوِل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -ِفي اأْلَْرِض ُمْحِسٌن، َوََل ُمتَّ إْذ ََل ُبدَّ لُِكلِّ  - َصلَّى َّللاَّ
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ِقيَن.  َمْن ُدوَنُه ِمْن َتْقِصيٍر، َوإَِساَءٍة َلْم َيُكْن ِفيَها ِمْن اْلُمْحِسِنيَن، َوََل ِمْن اْلُمتَّ

ِ َتَعالَى: }َحق ًا َعلَى اْلُمْحِسِنيَن{ ]البقرة:  [ }َحق ًا َعلَى 236َفَكاَن َعلَى َهَذا َيُكوُن َكََلُم َّللاَّ

ِقي  [ َفاِرًغا َولَْغًوا َوَباِطًَل، َوَهَذا ََل َيِحلُّ أِلََحٍد أَْن َيْعَتِقَدهُ.241َن{ ]البقرة: اْلُمتَّ

ِقيَن{ ]المائدة: 56َوََل َفْرَق َبْيَن َقْوله َتَعالَى }ِمَن اْلُمْحِسِنيَن{ ]األعراف:  [ َو }ِمَن اْلُمتَّ

[ 95[ َو }ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{ ]النساء: 72ونس: [ َوَبْيَن َقْوله َتَعالَى }ِمَن اْلُمْسلِِميَن{ ]ي27

 َواْلَمْعَنى ِفي ُكلِّ َذلَِك َواِحٌد، َوََل َفْرَق.

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:الزهري وسعيد بن جبير وأبي قَلبة وعطاء والحسن ■

  وسفيان الثوري

َوُهَو َقْوُل اْبِن أَِبي المتعة ليست واجبة.)روى عن فقهاء المدينة السبعة وَل يصح ■

 لَْيلَى، َوَعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن أَِبي َسَلَمَة اْلَماِجُشوِن، َوَمالٍِك(

ِقيَن، َواْلُمْحِسِنيَن.)شريح وسعيد بن جبير وعكرمة(■   ِهَي َفْرٌض َعلَى اْلُمتَّ

 اآلية منسوخة.)سعيد بن المسيب(■

ُق أََحٌد َعلَى إْبَطاِل  ِ قال المؤلف: ُيَصدَّ لٍَة إَلَّ ِبَخَبٍر َثاِبٍت َعْن َرُسوِل َّللاَّ  -ُحْكِم آَيٍة ُمَنزَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ..  َصلَّى َّللاَّ

َفَهِذِه َتِجُب  -، َوإِْن َلْم ُيَسمَّ لََها َصَداٌق -ََل َتِجُب اْلُمْتَعُة إَلَّ ِللَِّتي َطلَُقْت َقْبَل أَْن ُتوَطأَ ■ 

، َوأَِبي َحِنيَفَة، لََها اْلُمْتَعُة َفْرضً  ، َواأْلَْوَزاِعيِّ ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ْوِريِّ ا.) َقْوُل ُسْفَياَن الثَّ

جَ   َوأَْصَحاِبِه ،إَلَّ أَنَّ اأْلَْوَزاِعيَّ َقاَل: ََل ُمْتَعَة َعلَى َعْبٍد ،إَلَّ أَنَّ أََبا َحِنيَفَة َقاَل: َمْن َتَزوَّ

َوَقْد َفَرَض لََها اْلَقاِضي َمْهَر  -َرَض لََها َمْهًرا ِبِرَضاهُ َوِبِرَضاَها َولَْم َيْذُكْر َمْهًرا ُثمَّ فَ 

 ُثمَّ َطلََّقَها َقْبَل أَْن َيْدُخَل ِبَها، َفإِنَّ َذلَِك اْلَمْهَر َيْبُطُل، َوََل َيِجُب لََها إَلَّ اْلُمْتَعُة. -اْلِمْثِل 

َطلَُقْت َقْبَل أَْن ُتَمسَّ َوَقْد َفَرَض لََها ِبَحَسِبَها ِنْصَف َما  لُِكلِّ ُمَطلََّقٍة ُمْتَعٌة، إَلَّ الَِّتي■ 

 َفَرَض لََها.) ُشَرْيٍح، َوُمَجاِهٍد، َوَصحَّ َعْن إْبَراِهيَم(

َ َتَعالَى إْذ َذَكَر: أَنَّ لََها ِنْصَف َما فُِرَض لََها، َلْم  قال المؤلف: َوُيْبِطُل َهَذا اْلَقْوَل أَنَّ َّللاَّ

 ْل: َوََل ُمْتَعَة لََها.َيقُ 

َة َعَلْيِه، َوََل ُتَحاصُّ اْلُغَرَماُء، َلْيَسْت َعلَى َمْن لَْيَس لَُه ■  َما ُيْؤَمُر ِباْلَمَتاِع َمْن ََل ِردَّ إنَّ

 َشْيٌء.)ربيعة(

 مقدار المتعة.☆

 َعلَى َقْدِر اْلَمْيَسَرِة.)الحسن وعطاء(■ 

■ 

ْن اْلُمْتَعِة: َعَشَرةُ َدَراِهَم، َوأَْدَنى َذلَِك: َخْمَسُة َدَراِهَم.)أبو أَْعلَى َما ُيْجَبُر َعلَْيِه مِ ■ 

 حنيفة(

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

وُهنَّ أَْو َتْفِرُضوا لَُهنَّ ■ ِ ِ َتَعالَى: }َل ُجَناَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّ َقْوِل َّللاَّ
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{ ]البقرة: َفِريَضًة َوَمتِّعُ   [ .236وُهنَّ

استدل بها من قال أنه َل متعة إَل لغير المدخول بها التى لم يسم لها فريضة وأجاب 

 ِ عن ذلك المؤلف قائَل: لَْو َلْم َيُكْن إَلَّ َهِذِه اآْلَيَة لََكاَن َقْولُُه َهَذا َحق ًا، لَِكنَّ َقْوَل َّللاَّ

[ َجاِمٌع لُِكلِّ ُمَطلََّقٍة َمْفُروٌض لََها، 241اْلَمْعُروِف{ ]البقرة: َتَعالَى: }َولِْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع بِ 

ِل  -أَْو َغْيُر َمْفُروٍض لََها، َمْدُخوٌل ِبَها، أَْو َغْيُر َمْدُخوٍل ِبَها  َولَْم َيقُْل َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَوَّ

ُه ََل ُمْتَعَة لَِغْيِرَها.  اآْلَيِة الَِّتي َنَزُعوا ِبَها: أَنَّ

؟ َفلَْيَس لََها إَلَّ ■  ُجِل َفَطلََّق َقْبَل أَْن َيَمسَّ َض إلَى الرَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: إَذا فُوِّ

 اْلَمَتاُع.)صحيح(

 َعْن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: لُِكلِّ ُمَطلََّقٍة ُمْتَعٌة، إَلَّ الَِّتي لَْم ُيْدَخْل ِبَها.)صحيح(■ 

 -الَِّتي َتْطلُُق َواِحَدًة أَْو اْثَنَتْيِن أَْو َثََلًثا  -قُوُل: لُِكلِّ ُمَطلََّقٍة ُمْتَعٌة أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ■ 

َها َوَقْد َفَرَض لََها َفِريَضًة َفَحْسُبَها  إَلَّ أَْن َتُكوَن اْمَرأًَة َطلََّقَها َزْوُجَها َقْبَل أَْن َيَمسَّ

 ا، َفلَْيَس لََها إَلَّ اْلُمْتَعُة.َفِريَضُتَها، َوإِْن َلْم َيُكْن َفَرَض َلهَ 

ُه َسِمَع َعلِيَّ ْبَن أَِبي َطالٍِب َيقُوُل: لُِكلِّ ُمَطلََّقٍة ■  َعْن إَياِس ْبِن َعاِمٍر: أَنَّ

 ُمْتَعٌة.)صحيح(

 أَنَّ اْبَن ُعَمَر َقاَل: أَْدَنى َما أََراهُ َيْجِزي ِفي اْلُمْتَعِة َثََلُثوَن ِدْرَهًما.)صحيح(■ 

َفَقُة َواْلِكْسَوةُ.)صحيح(عَ ■   ْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: أَْعلَى اْلُمْتَعِة؛ اْلَخاِدُم، َوُدوَن َذلَِك: النَّ

َة ُثمَّ َخَرَج إلَى ■  َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس َنْفِسَها َقالَْت: َطلََّقِني أَُبو َعْمِرو ْبِن َحْفٍص أَْلَبتَّ

َل ِبَها َعيَّ  َفَقِة، َفَسِخَطْتَها؟ اْلَيَمِن َوَوكَّ اُش ْبُن أَِبي َرِبيَعَة َفأَْرَسَل إلَْيَها َعيَّاٌش َبْعَض النَّ

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفَقاَل لََها َعيَّاٌش: َما لَك َعلَْيَنا َنَفَقٌة َوََل ُسْكَنى َهَذا َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َفَسلِيِه؟ َفَسأَلَْت َرُسوَل َّللاَّ ِ  -لَّى َّللاَّ ا َقاَل؟ َفَقاَل لََها َرُسوُل َّللاَّ  -َعمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  لَْيَس َلِك َنَفَقٌة َوََل َمْسَكٌن، َولَِكْن َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف َواْخُرِجي » -َصلَّى َّللاَّ

 ، َوَذَكَرْت َباِقي اْلَخَبَر.)صحيح(« َعْنُهمْ 

أَنَّ اْلُمْتَعَة َمْرُدوَدةٌ إلَى َما َكاَن َمْعُروًفا ِعْنَدُهْم  -َفَهَذا َغاَيُة اْلَبَياِن قال المؤلف: 

 َيْوَمِئذ)أى الصحابة(ٍ َفَقْد َذَكْرَنا َقْوَل اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس.

َها َقالَْت: َكأَنِّي  -َبٌة عن أُمُّ ُكْلُثوٍم ِبْنُت ُعْقَبَة، ِمْن اْلُمَهاِجَراِت اْلَفَواِضِل لََها ُصحْ ■  أَنَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف اْمَرأََتُه أُمَّ  َمَها)التحميم=المتعة( َعْبُد الرَّ أَْنُظُر إلَى َجاِرَيٍة َسْوَداَء َحمَّ

 أَِبي َسلََمَة ِحيَن َطلََّقَها ِفي َمَرِضِه.)صحيح(

حْ  اٍس، َوَعْبُد الرَّ َفَق اْبُن َعبَّ َحاَبِة قال المؤلف: َفَقْد اتَّ ُ  -َمِن، ِبَحْضَرِة الصَّ َرِضَي َّللاَّ

َحاَبِة  -َعْنُهْم  ُ َعْنُهْم  -ََل ُيْعَرُف لَُهَما ِفي َذلَِك ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ َعلَى أَنَّ  -َرِضَي َّللاَّ

َكَما َفَعَل  َخاِدُم َسْوَداُء، َفإِْن َزاَد َعلَى َذلَِك َفُهَو ُمْحِسٌن، -ُمْتَعَة اْلُموِسِر اْلُمَتَناِهي 

، َوَغْيُرهُ، َفإِْن َكاَنْت َغْيَر ُمِطيَقٍة لِْلِخْدَمِة َفلَْيَسْت َخاِدًما، َفَعلَى َهَذا  اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ

 اْلِمْقَداِر ُيْجَبُر اْلُموِسُر إَذا أََبى أَْكَثَر ِمْن َذلَِك.

ُط  ا اْلُمَتَوسِّ َحاَبِة َفُيْجَبُر َعلَى َثََلِثيَن ِدْرهَ  -َوأَمَّ ًما أَْو ِقيَمِتَها إْذ َلْم َيأِْت َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ

ُ َعْنُهْم  - اٍس َواْبِن ُعَمَر إْذ َرأََيا  -َرِضَي َّللاَّ يَنا آِنًفا َعْن اْبِن َعبَّ أََقلُّ ِمْن َذِلَك َكَما ُروِّ
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 َذلَِك ُهَو اْلَمْعُروُف.

ا اْلُمْقِتُر  َيِجُد قُوَت َيْوِمِه، أَْو ََل َيِجُد ِزَياَدًة َعلَى َذلَِك، َفَهَذا ََل ُيَكلَُّف َفأََقلُُّهْم َمْن ََل  -َوأَمَّ

َها َدْيٌن َعلَْيِه، َفإَِذا َوَجَد ِزَياَدًة َعلَى قُوِتِه ُكلَِّف أَْن ُيْعِطَيَها َما َتْنَتِفعُ   -ِبِه  ِحيَنِئٍذ َشْيًئا، لَِكنَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ إْذ َيقُوُل: }َوَعلَى اْلُمْقِتِر َقَدُرهُ{ ]البقرة: َكَما أَمَ  -َولَْو ِفي أَْكلَِة َيْوٍم  َر َّللاَّ

ْوِفيُق.236 ِ َتَعالَى التَّ  [ َوِباّلَِلَّ

ْجَعةُ[ َجْت بِأََخَر َوِطَئَها ُثمَّ َماَت َعْنَها ُثمَّ َراَجَعَها  ]الرَّ ]َمْسأَلٌَة َطلََّق اْمَرأََتُه ُثمَّ َتَزوَّ

 0890الَِّذي َكاَن َطلََّقَها ُثمَّ َطلََّقَها[م

ْت ُثمَّ َتَزوَّ  ْجَعِة َمْن َطلََّق اْمَرأََتُه َتْطلِيَقًة أَْو َتْطِليَقَتْيِن َفاْعَتدَّ َجْت َزْوًجا َوِطَئَها َوِمْن الرَّ

 إَلَّ ِفي َفْرِجَها ُثمَّ َماَت َعْنَها أَْو َطلََّقَها ُثمَّ َراَجَعَها الَِّذي َكاَن َطلََّقَها ُثمَّ َطلََّقَها َلْم َتِحلَّ لَهُ 

َتْيِن َفإِْن َكاَن إْن َكاَن َطلََّقَها َقْبَل َذلَِك َطْلقَ  -َيَطُؤَها ِفي َفْرِجَها  -َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا آَخَر 

الَِثُة.. ُه َتْبَقى لَُه ِفيَها َطْلَقٌة ِهَي الثَّ َما َطلََّقَها َطْلَقًة َواِحَدًة َفإِنَّ  إنَّ

 -أقوال الفقهاء:

■ ، ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ْوِريِّ قول المؤلف هو قول: اْلَحَسِن، َواْبِن أَِبي لَْيلَى، َوُسْفَياَن الثَّ

ِد ْبِن ا ، َوأَِبي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحاِبِهْم.َوُمَحمَّ اِفِعيِّ  ْلَحَسِن، َوَمالٍِك، َوالشَّ

ُه َيْهِدُم َما ■  ََلَث، َفإِنَّ ِل َقْد َهَدَم َطََلَقُه َكَما َيْهِدُم الثَّ َجَها َبْعَد َطََلِق اأْلَوَّ إنَّ الَِّذي َتَزوَّ

ِهيَم، َوأَْصَحاِب اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعِبيَدَة ُدوَنَها.) َوُهَو َقْوُل َعَطاٍء َوُشَرْيٍح، َوإِْبَرا

، َوأَِبي َحِنيَفَة، َوُزَفَر، َوأَِبي ُيوُسَف( ْلَماِنيِّ  السَّ

قال المؤلف: َفَنَظْرَنا ِفيَما اْحَتجَّ ِبِه أَْهُل َهِذِه اْلَمَقالَِة؟ َفَلْم َنِجْد لَُهْم أَْكَثَر ِمْن أَْن َقالُوا: ☆

َنا لَْم َنْخَتِلفْ  ُه َقْد  إنَّ ُه إَذا َهَدَمَها َفإِنَّ ََلَث، َوََل َشكَّ ِفي أَنَّ أَنَّ ِنَكاَح َزْوٍج آَخَر َيْهِدُم الثَّ

َقًة. -َهَدَم اْلَواِحَدَة ِمْن ُجْمَلِتَها، َواَِلْثَنْيِن ِمْن ُجْملَِتَها   َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن َيْهِدَمَها ُمَتَفرِّ

ٍد: َفقُْلنَ  َقًة َقاَل أَُبو ُمَحمَّ َما َهَدَم التَّْحِريَم اْلَواِقَع ِبَتَماِم الثَََّلِث ُمَفرَّ ا: َلْم َيْهِدْم َقطُّ َطََلًقا، إنَّ

ْلَقَتْيِن َوََل ِباْلَواِحَدِة ِبَهْدِمِه.. ُم ِبالطَّ  أَْو َمْجُموَعًة َفَقْط، َوََل ُتَحرَّ

 -األحاديث واآلثار:

ْت، ُثمَّ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ■  أََبا ُهَرْيَرَة َقاَل ِفيَمْن َطلََّق اْمَرأََتُه َطْلَقًة َفاْعَتدَّ

َمْت َعَلْيهِ  َها َقْد ُحرِّ ُل َفَطلََّقَها َطْلَقَتْيِن: أَنَّ َجَها اأْلَوَّ اِني، َفَتَزوَّ َجْت، ُثمَّ َطلََّقَها الثَّ  - َتَزوَّ

، َوأَُبيُّ بْ    ُن َكْعٍب.َوَواَفَقُه َعلَى َذِلَك َعلِيٌّ

ِ ْبِن ُعْتَبَة، ■ ِ ْبَن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن، َوُعَبْيَد َّللاَّ عن َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب، َوُحَمْيَد ْبِن َعْبِد الرَّ

َما اْمَرأٍَة  َوُسلَْيَماَن ْبَن َيَساٍر، ُكلَُّهْم َقاَل: َسِمْعت أََبا ُهَرْيَرَة َيقُوُل: َسِمْعت ُعَمَر َيقُوُل: أَيُّ

َجَها اأْلَوَّ  َجْت َغْيَرهُ َفَماَت أَْو َطلََّقَها ُثمَّ َتَزوَّ ُل َطلََّقَها َزْوُجَها َطْلَقًة أَْو َطْلَقَتْيِن ُثمَّ َتَزوَّ

َها ِعْنَدهُ َعلَى َما َبِقَي ِمْن َطََلِقِه لََها.)صحيح وعن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن ِمْثلُُه   -َفإِنَّ

 ِفي أََحِد َقْولَْيِه( -اْبِن ُعَمَر  َوَصحَّ أَْيًضا: َعنْ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ِنَكاٌح َجِديٌد، َوَطََلٌق َجِديٌد.)صحيح وروى عن ابن مسعود(■ 

ا[م  0891]َمْسأَلٌَة ُحْكُم اْلُمَطلََّقَة َطََلًقا َرْجِعي ً
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ا َفِهَي َزْوجَ  ُتَها، َوَقْد قُْلَنا: إنَّ اْلُمَطلََّقَة َطََلًقا َرْجِعي ً ٌة الَِّذي َطلََّقَها َما لَْم َتْنَقِض ِعدَّ

َيَتَواَرَثاِن، َوَيْلَحقَُها َطََلقُُه، َوإِيََلُؤهُ، َوِظَهاُرُه، َولَِعاُنُه إْن َقَذَفَها، َوَعلَْيِه َنَفَقُتَها، 

 َوِكْسَوُتَها، َوإِْسَكاُنَها.

ْنَها إلَى َما َكاَن َيْنُظُر إلَْيِه ِمْنَها َقْبَل أَْن ُيَطلَِّقَها، َفإِْذ ِهَي َزْوَجُتُه َفَحََلٌل لَُه أَْن َيْنُظَر مِ 

ُ َتَعالَى " َبْعًَل "  -َوأَْن َيَطأََها، إْذ َلْم َيأِْت َنصٌّ ِبَمْنِعِه ِمْن َشْيٍء ِمْن َذلَِك  اهُ َّللاَّ َوَقْد َسمَّ

ِهنَّ ِفي َذلَِك{ ]البقرة: لََها، إْذ َيقُوُل َعزَّ َوَجلَّ: }َوُبُعوَلُتُهنَّ أََحقُّ بِ  ، َفإِْن   [228َردِّ

ْجَعِة َوُيْشِهَد، َوُيْعلَِمَها ِبَذلَِك َقْبَل َتَما ِم َوِطَئَها لَْم َيُكْن ِبَذلَِك ُمَراِجًعا لََها َحتَّى َيْلِفَظ ِبالرَّ

 ِ ِتَها، َفإِْن َراَجَع َوَلْم ُيْشِهْد َفَلْيَس ُمَراِجًعا لَِقْوِل َّللاَّ َتَعالَى: }َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ ِعدَّ

[ 2َفأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]الطَلق: 

ََلِق َواْْلِْشَهاِد، َفََل َيُجوُز إْفَراُد َبْعِض َذلِ 
َق َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن اْلُمَراَجَعِة، َوالطَّ َك َعْن َفرَّ

ًيا  َبْعٍض، َوَكاَن َمْن َطلََّق َولَْم ُيْشِهْد َذَوْي َعْدٍل، أَْو َراَجَع َوَلْم ُيْشِهْد َذَوْي َعْدٍل، ُمَتَعدِّ

ِ َتَعالَى.  لُِحُدوِد َّللاَّ

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَقاَل َرُسوُل َّللاَّ « ُرَنا َفُهَو َردٌّ َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه أَمْ » -َصلَّى َّللاَّ

ْجَعَة ِباْلَكََلِم  ٌة، َوََل ِخََلَف ِفي أَنَّ الرَّ .. لَْم َيأِْت ِبأَنَّ اْلِجَماَع َرْجَعٌة: قُْرآٌن َوََل ُسنَّ

ُه َرْجَعٌة َوَقاَل َتَعالَى: }َفأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{  َرْجَعٌة، َفََل َيُكوُن َرْجَعًة إَلَّ ِبَما َصحَّ أَنَّ

، َوََل ُيْعَرُف َذلَِك إَلَّ 2لطَلق: ]ا ادِّ [ َواْلَمْعُروُف َما ُعِرَف ِبِه َما ِفي َنْفِس اْلُمْمِسِك الرَّ

ُه إْن َراَجَع َولَْم ُيْشِهْد، أَْو أَْشَهَد َولَ  ا َقْولَُنا: إنَّ ْوِفيُق.. َوأَمَّ ِ َتَعالَى التَّ ْم ِباْلَكََلِم، َوِباّلَِلَّ

ُتَها ُيْعلِْمَها َحتَّى تَ  َوَقْد َطلََّقَها َوأَْعلََمَها َوأَْشَهَد، َفَقْد  -َغاِئًبا َكاَن أَْو َحاِضًرا  -ْنَقِضَي ِعدَّ

، َوإِْشَهاٍد َوَصَداٍق ُمْبَتدَ  ٍأ َباَنْت ِمْنُه، َوََل َرْجَعَة لَُه َعلَْيَها إَلَّ ِبِرَضاَها ِباْبِتَداِء ِنَكاٍح ِبَولِيٍّ

َجْت أَ  - اِني أَْو َلْم َيْدُخْل َسَواٌء َتَزوَّ ْوُج الثَّ ْج َدَخَل ِبَها الزَّ  -َفإِْن أََتاَها اْلَخَبُر  -ْو لَْم َتَتَزوَّ

ِة   َفِهَي َرْجَعٌة َصِحيَحٌة. -َوِهَي َبْعُد ِفي اْلِعدَّ

َ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيخْ -ُبْرَهاُن َذلَِك  ِ َتَعالَى: }ُيَخاِدُعوَن َّللاَّ َدُعوَن إَِل أَْنُفَسُهْم{ : َقْوُل َّللاَّ

{ ]الطَلق: 9]البقرة:  وُهنَّ ِلُتَضيِّقُوا َعلَْيِهنَّ [ َوَهَذا َعْيُن 6[ ، َوَقاَل َتَعالَى: }َوَل ُتَضارُّ

 ِ ِة، َوَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اْلُمَضارَّ َمْن َعِمَل َعَمًَل لَْيَس َعلَْيِه : »-َصلَّى َّللاَّ

ُتُه َمْرُدوَدٌة َباِطٌل.« َنا َفُهَو َردٌّ أَْمرُ   ، َفُمَضارَّ

ْجَعَة إْمَساًكا ِبَمْعُروٍف، َقاَل َتَعالَى }َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ  -َوأَْيًضا  ى الرَّ َ َتَعالَى َسمَّ َفإِنَّ َّللاَّ

ُهَو إْعََلُمَها، َوإِْعََلُم  - َفأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{.. َواْلَمْعُروفُ 

َفإِْن لَْم ُيْعلِْمَها َلْم ُيْمِسْك ِبَمْعُروٍف، َولَِكْن  -أَْهلَِها، إْن َكاَنْت َصِغيَرًة أَْو َمْجُنوَنًة 

َفَقِة، َواْلِكْسَوِة، َواْْلِْسَكاِن، َواْلِقْسمَ  ِة: ِمْن النَّ ْوِجيَّ ِة َفُهَو ِبُمْنَكٍر، إْذ َمَنَعَها ُحقُوَق الزَّ

 إْمَساٌك َفاِسٌد َباِطٌل َما َلْم ُيْشِهْد ِبإِْعََلِمَها َفِحيَنِئٍذ َيُكوُن ِبَمْعُروٍف..

 -أقوال الفقهاء:

ْجَعَة أَْو َلْم َيْنِو  -اْلَوْطُء َفَما ُدوَنُه ََل َيُكوُن َرْجَعًة ■  َوََل َرْجَعَة إَلَّ  -َنَوى ِبِه الرَّ

( ِباْلَكََلِم.) َجاِبُر ْبنُ  اِفِعيُّ  َزْيٍد، َوأَُبو ِقََلَبَة، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َوالشَّ

■ ، الوطء في العدة رجعة.) اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب وإْبَراِهيَم النََّخِعيِّ
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ْعِبيِّ  يَناهُ َعْن الشَّ ، َوَعَطاٍء. َوُروِّ ْهِريِّ َوُرِوَي َعْن اْبِن  - َوَطاُوٍس، َواْلَحَسِن، َوالزُّ

، َواْبِن أَِبي لَْيلَى(-ِسيِريَن   ، َوُهَو َقْوُل اأْلَْوَزاِعيِّ

ا َما ■  ْجَعَة َفلَْيَس َرْجَعًة،َوأَمَّ ْجَعَة َفِهَي َرْجَعٌة، َوإِْن َلْم َيْنِو ِبِه الرَّ إْن َنَوى ِباْلِجَماِع الرَّ

ْجَعَة.)مالك َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(ُدوَن النَِّكاِح َفلَْيَس َرْجَعًة، َوإِْن َنوَ   ى ِبِه الرَّ

ْجَعَة أَْو لَْم َيْنِو  -اْلِجَماُع َرْجَعٌة ■  ،  -َنَوى ِبِه الرَّ َوَكَذلَِك اللَّْمُس.) اْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

، َوأَُبو َحِنيَفَة إَل أنهما اشترطا في اللمس أن يكون بشهوة( ْوِريُّ   َوُسْفَياُن الثَّ

لَْتُه ِلَشْهَوٍة، أَْو لََمَسْتُه لَِشْهَوٍة وَ ■  َوأََقرَّ ُهَو  -النََّظُر إلَى اْلَفْرِج ِبَشْهَوٍة َرْجَعٌة ،َفلَْو َقبَّ

لََها لَِشْهَوٍة َفِهَي َرْجَعٌة، َفلَْو َجاَمَعْتُه ُمْكَرَهًة َفِهَي  -ِبَذِلَك  َفِهَي َرْجَعٌة؟ َفلَْو ُجنَّ َفَقبَّ

 َيُكوُن َما ُدوَن اْلِجَماِع ِبإِْكَراٍه َرْجَعًة.)أبو حنيفة( َرْجَعٌة، َوََل 

 من راجع امرأته دون أن يعلمها حتى انقضت عدتها.☆

 َل يعتد برجعته وقد بانت منه.)جابر بن زيد وشريح والحسن(■ 

إذا انقضت عدتها فتزوجت فَل سبيل له عليها وهى للثاني)مالك وابن المسيب ■

ْحَمنِ  ٍد، َوَناِفٍع( وَعْبِد الرَّ  ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

ُل َفََل َسِبيَل لَُه إلَْيَها.)رواه ابن ■  إَذا َدَخَل ِبَها َزْوُجَها اآْلَخُر َقْبَل أَْن ُيْدِرَكَها اأْلَوَّ

 وهب عن مالك ،

لُ  أََحقُّ ِبَها َقاَل اْبُن  وَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: ُثمَّ َرَجَع َمالٌِك َعْن َذلَِك َوَقاَل: َزْوُجَها اأْلَوَّ

َها إْن َدَخَل ِبَها َزْوُجَها َفََل َسِبيَل لَُه إلَْيَها، َفإِْن لَْم َيْدُخْل ِبَها  ا أََنا َفأََرى أَنَّ اْلَقاِسِم: أَمَّ

ل وهو قول الليث واألوزاعيِ وعطاء(  َفِهَي لِْْلَوَّ

نقضت عدتها فتزوجت إذا ردها وأشهد على ذلك ولم يعلمها أو لم يبلغها حتى ا■

فهى لْلول على كل حال دخل بها الثاني أم لم يدخل.)الحكم بن عتيبة وُسْفَياُن 

، َوأَُبو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحاُبُهْم( اِفِعيُّ ، َوأَُبو َحِنيَفَة، َوالشَّ ْوِريُّ  الثَّ

 -اآلثار:

اِب َقا■  َل ِفي اْمَرأٍَة َطلََّقَها َزْوُجَها، َفأَْعلََمَها، َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

ُتَها: َفَقْد َباَنْت ِمْنُه.  ُثمَّ َراَجَعَها َولَْم ُيْعلِْمَها َحتَّى َتْنَقِضَي ِعدَّ

اِب إَذا َطلََّق اْمَرأََتُه َفأَْعلََمَها َطََل ■  َقَها، َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َقاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ةُ: َفََل َسِبيَل لَُه َعَلْيَها.)ضعيف منقطع( ْجَعَة َحتَّى اْنَقَضْت اْلِعدَّ  ُثمَّ َراَجَعَها َفَكَتَمَها الرَّ

ُه َطلََّق َوَلْم ُيْشِهْد، ■  َعْن اْبِن ِسيِريَن َقاَل: َسأََل َرُجٌل ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن َفَقاَل: إنَّ

ٍة، َفأَْشِهْد َوَراَجَع َولَْم ُيْشِهْد  ٍة، َوَراَجْعت ِفي َغْيِر ُسنَّ َفَقاَل لَُه ِعْمَراُن: َطلَّْقت ِبَغْيِر ِعدَّ

 َعلَى َما َصَنْعت.

اِب َقاَل الَِّذي ُيَطلُِّق اْمَرأََتُه ■   -َوُهَو َغاِئٌب  -َعْن َمالٍِك َقاَل: َبلََغِني أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

َجْت َوَلْم َيْدُخْل ِبَها -، َوَقْد َبلََّغَها َطََلقُُه -َبلُِّغَها ُمَراَجَعَتُه ُثمَّ ُيَراِجُعَها َوََل يُ  َها إْن َتَزوَّ : أَنَّ

ِل إَلْيَها.)ضعيف(  َزْوُجَها اآْلَخُر، أَْو َدَخَل: َفََل َسِبيَل إلَى َزْوِجَها اأْلَوَّ

ََ َقاَل: ِفيَمْن َطلََّق اْمَرأََتُه ُثمَّ َسافَ ■  ِة َعْن ُعَمَر َر َوأَْشَهَد َعلَى َرْجَعِتَها َقْبَل اْنِقَضاِء اْلِعدَّ
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ُه إْن أَْدَرَكَها َقْبَل أَْن َيْدُخَل ِبَها َفِهَي اْمَرأَُتُه، َوإِْن لَ  َجْت: أَنَّ ْم ََل ِعْلَم لََها ِبَذلَِك َحتَّى َتَزوَّ

انِ  اِني َفِهَي اْمَرأَةُ الثَّ   ي.)ضعيف منقطع(ُيْدِرْكَها َحتَّى َدَخَل ِبَها الثَّ

ُجُل اْمَرأََتُه ُثمَّ ■  َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة َقاَل: َقاَل َعلِيُّ ْبُن أَِبي َطالٍِب: إَذا َطلََّق الرَّ

 َراَجَعَها َولَْم ُيْعلِْمَها: َفِهَي اْمَرأَُتُه إَذا أَْشَهَد.)ضعيف منقطع(

ُه َقاَل ِفيَمْن َطلََّق اْمَرأََتُه ُثمَّ َغاَب، َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة َعْن َعِليِّ بْ ■  ِن أَِبي َطاِلٍب أَنَّ

ِل أََحقُّ ِبَها  ُتَها، َفإِنَّ َزْوَجَها اأْلَوَّ َفَكَتَب إَلْيَها ِبَرْجَعِتَها، َفَضاَع اْلِكَتاُب َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَّ

 َدَخَل ِبَها اآْلَخُر أَْو لَْم َيْدُخْل.)ضعيف منقطع(

ِخََلٍس ْبِن َعْمٍرو أَنَّ َرُجًَل َطلََّق اْمَرأََتُه، َوأَْعلََمَها، َوأَْرَجَعَها، َوأَْشَهَد َشاِهَدْيِن  َعنْ ■ 

ُتَها، َفاْرَتَفُعوا إلَى َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب؟  ، َفَكَتَما، َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَّ َوَقاَل: اُْكُتَما َعلَيَّ

ََلَق َوَجلََد  َهَمُهَما.)صحيح(َفأََجاَز الطَّ اِهَدْيِن َواتَّ  الشَّ

َة ِفيَها لَِمْن َذَهَب إلَى َهَذا  َواَيِة، َفَوَجْدَناَها ََل ُحجَّ قال المؤلف: ُثمَّ َنَظْرَنا ِفي َهِذِه الرِّ

ْجَعِة. ََلِق، ََل إَجاَزةُ الرَّ ُه َلْيَس ِفيَها إَلَّ إَجاَزُة الطَّ  اْلَقْوِل؛ أِلَنَّ

جْ  ََلِث[م]َمْسأَلٌَة الرَّ ََلق الثَّ  0891َعة ِمْن الطَّ

ُه ََل َيُكوُن َطََلٌق ََل َيْملُِك ِفيِه اْلُمَطلُِّق  ًقا ُهَو: أَنَّ َوَنْجَمُع َهاُهَنا َما لََعلََّنا َذَكْرَناهُ ُمَفرَّ

ََلِث  ِة إَلَّ َطََلَق الثَّ ْجَعَة َما َداَمْت ِفي اْلِعدَّ َقةً  -الرَّ َوَطََلُق الَِّتي لَْم  - َمْجُموَعًة، أَْو ُمَفرَّ

ُه ُدوَن الثَََّلِث  -َيَطأَْها اْلُمَطلُِّق َسَواٌء َطلََّقَها َواِحَدًة أَْو اْثَنَتْيِن أَْو َثََلًثا  إْن  -إَلَّ أَنَّ

، َوإِْشَهاٍد، َوَصَداٍق  -َرِضَي ُهَو َوِهَي  ْسِخ َوَهَذا ُحْكُم اْلفَ  -َفلَُهَما اْبِتَداُء النَِّكاِح ِبَولِيٍّ

 ُكلِِّه.

ا َطََلُق اْلَمْوُطوَءِة َواِحَدًة، أَْو اْثَنَتْيِن: َفلِْلُمَطلِِّق ُمَراَجَعُتَها  ْت أَْم َكِرَهْت  -َوأَمَّ ِبََل  -أََحبَّ

، َولَِكْن ِبإِْشَهاٍد َفَقْط  ِ َتَعالَى التَّوْ -َوَهَذا َما ََل ِخََلَف ِفيِه  -َصَداٍق، َوََل َولِيٍّ  ِفيُق.، َوِباّلَِلَّ

 0891]َمْسأَلٌَة أَْنَواُع اْلِعَدد[م ]اْلِعَدُد[

ْهِر َفأَْكَثَر.-اْلِعَدُد َثََلٌث  ًة ِفي الدَّ ا ِمْن َطََلٍق ِفي ِنَكاٍح َوِطَئَها ِفيِه َمرَّ  : إمَّ

ا ِمْن َوَفاٍة، َسَواٌء َوِطَئَها أَْو لَْم َيَطأَْها.  َوإِمَّ

ا اْلُمْعَتَقُة  ًة ُدوَن َساِئِر ُوُجوِه إَذا اْختَ  -َوأَمَّ اَرْت َنْفَسَها َوِفَراَق َزْوِجَها؟ َفإِنَّ َهِذِه َخاصَّ

ةُ اْلُمَطلََّقِة َسَواًء َسَواًء. ُتَها ِعدَّ  اْلَفْسِخ: ِعدَّ

َة َعلَى َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ  ا َساِئُر ُوُجوِه اْلَفْسِخ، َواَلَِّتي لَْم َيَطأَْها َزْوُجَها َفََل ِعدَّ ، َولَُهنَّ أَْن َوأَمَّ

ََلِق.  ُيْنَكْحَن: َساَعَة اْلَفْسِخ، َوَساَعَة الطَّ

ََلِق، َواْلَوَفاِة: َمْذُكوَرةٌ ِفي اْلقُْرآِن -ُبْرَهاُن َذلَِك  َة الطَّ َوَكَذلَِك ُسقُوُط  -: أَنَّ ِعدَّ

ِة َعْن الَِّتي َطلَُقْت َولَْم َيَطأَْها اْلُمَطلُِّق  ا َساِئُر ُوُجوِه اْلَمْسقُوَطِة اْلِعدَّ ِفي َذلَِك النَِّكاِح.. َوأَمَّ

َة ِفي َشْيٍء ِمْن -َسَواٌء َكاَنْت ِمْن ِنَكاٍح َصِحيٍح أَْو ِمْن َعْقٍد َفاِسٍد  -اْلَفْسِخ  : َفََل ِعدَّ

ٌة ِفيَما ِسَواُهَما ، َوََل  ٌة، َوََل ُحجَّ ُه َلْم ُيوِجْب َذلَِك قُْرآٌن، َوََل ُسنَّ  َيُكوُن َطََلٌق َذلَِك؛ أِلَنَّ

 َ َة ِمْن َوَفاِة َمْن لَْيَس َعْقُد َزَواِجِه َصِحيًحا؛ أِلَنَّ َّللاَّ إَلَّ ِفي ِنَكاٍح َصِحيٍح، َوَكَذلَِك ََل ِعدَّ

َة َطََلٍق لَُه، أَْو َوَفاٍة، إَلَّ ِمْن َزْوٍج، َوَمْن َعْقُدهُ َفاِسٌد َلْيَس َزْوًجا..  َتَعالَى لَْم ُيوِجْب ِعدَّ
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ِحِم.وَ  ُ َتَعالَى ِبِه، لَْيَس َشْيٌء ِمْنَها َِلْسِتْبَراِء الرَّ َما ِهَي ُحْكٌم أََمَر َّللاَّ ةُ اْلَواِجَبُة إنَّ  اْلِعدَّ

ِغيَرِة -ُبْرَهاُن َذلَِك  َة: َعلَى الصَّ : أَنَّ اْلُمَخاِلِفيَن لََنا ِفي َهَذا ََل ُيَخالِفُوَنَنا ِفي أَنَّ اْلِعدَّ

ََلِق َواْلَوَفاِة، -أَْي الَِّتي ََل َتْحِمُل، َواْلَعُجوِز اْلَكِبيَرِة الَِّتي ََل َتْحِمُل اْلَمْوُطوَءِة  : ِفي الطَّ

ِ َتَعالَى: }َوالَلِئي َيِئْسَن ِمَن  ِغيَرِة لََكاَن َقْوُل َّللاَّ ََلِق ِفي الصَّ َولَْو َخالَفُوَنا ِفي الطَّ

ُتُهنَّ َثَلَثُة أَْشُهٍر َوالَلِئي َلْم َيِحْضَن{ ]الطَلق: اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم إِِن اْرَتْبتُ  [ 4ْم َفِعدَّ

ِة َقْوِلَنا َوُبْطََلِن َقْولِِهْم.  َحاِكًما ِبِصحَّ

َما ُهَو إْن اْرَتْبُتْم َكْيَف َيُكوُن ُحْكُمَها ََل 4َوَمْعَنى َقْوله َتَعالَى: }إِِن اْرَتْبُتْم{ ]الطَلق:  [ إنَّ

ُه ََل َيْرَتاُب ِفيَها  َيُجوُز َغْيرُ  ِئي َيِئْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ََل َيُشكُّ أََحٌد ِفي أَنَّ َذلَِك؛ أِلَنَّ الَلَّ

 ِبَحْمٍل.

َكِر َما ُيولُِج، َفإِنَّ َعلَى اْمَرأَِتِه  َوَكَذلَِك ََل َيْخَتِلفُوَن ِفي أَنَّ اْلَخِصيَّ الَِّذي َبِقَي لَُه ِمْن الذَّ

َة   َوُهَو ِبََل َشكٍّ ََل َيُكوُن َلُه َولٌَد أََبًدا.. -اْلِعدَّ

 -األحاديث واآلثار:

َرَها »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  َيْعِني  -أَنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َعْبًدا أَْسَوَد اْسُمُه ُمِغيٌث َفَخيَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ  صحيح(«)َوأََمَرَها َتْعَتدُّ  -َصلَّى َّللاَّ

ةُ اْلُمَطلََّقِة اْلَمْوُطوَءِة الَّتِي َتِحيُض[م  0891]َمْسأَلٌَة ِعدَّ

ةُ اْلُمَطلََّقِة اْلَمْوُطوَءِة الَِّتي َتِحيُض َثََلَثُة قُُروٍء  ْهِر  -قال ابن حزم:َوِعدَّ ُة الطُّ َوِهَي َبِقيَّ

َها َساَعٌة أَْو أََقلُّ  -الَِّذي َطلََّقَها ِفيِه  َة َذلَِك  -أَْو أَْكَثُر  َولَْو أَنَّ ُثمَّ اْلَحْيَضُة الَِّتي َتلِي َبِقيَّ

ْهِر، ُثمَّ ُطْهٍر َثاِني َكاِمٍل، ُثمَّ اْلَحْيَضُة الَِّتي َتِليِه، ُثمَّ ُطْهٍر َثاِلٍث َكاِمٍل  : َفإَِذا َرأَْت -الطُّ

ُتَها وَ  ْت ِعدَّ َل َشْيٍء ِمْن اْلَحْيِض َفَقْد َتمَّ  لََها أَْن َتْنِكَح ِحيَنِئٍذ إْن َشاَءْت..أََثَرُه أَوَّ

وقال أيضا: اْلقُُروُء َجْمُع " قُْرٍء " َواْلقُْرُء ِفي لَُغِة اْلَعَرِب الَِّتي ِبَها َنَزَل اْلقُْرآُن: َيَقُع 

ْهِر َواْلَحْيِض.. ْهِر َوَيَقُع َعلَى اْلَحْيِض، َوَيَقُع َعلَى الطُّ  َعلَى الطُّ

ُتَها  وقال أيضا: َفلَمْ  اِلَثِة َتِتمُّ ِعدَّ ِم ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّ  -َيْبَق إَلَّ َقْوُل َمْن َقاَل ِباْنِقَطاِع الدَّ

ْهَر  ُه لَْو َكاَن اْلقُْرُء الطُّ ِتِهْم أَنَّ َوُهَو َقْوُل َمْن َقاَل: اأْلَْقَراُء اْلِحَيُض، َفَوَجْدَنا ِمْن ُحجَّ

ةُ قُْرأَْيِن وَ  َها اْلِحَيُض لََكاَنْت اْلِعدَّ ُ َتَعالَى أَْوَجَب َثََلَث قُُروٍء، َفَصحَّ أَنَّ َشْيًئا ِمْن قُْرٍء َوَّللَاَّ

 الَِّتي ُتْسَتْوَفى َثََلٌث ِمْنَها َكاِملٌَة.

، َوَبْعُض اْلَحْيِض َحْيٌض..  ٍد: لَْيَس َكَذلَِك َبْل َبْعُض اْلقُْرِء قُْرٌء ِبََل َشكٍّ َقاَل أَُبو ُمَحمَّ

ِة.َوَقالُ  ُ َتَعالَى ِبَطََلِق النَِّساِء َِلْسِتْقَباِل اْلِعدَّ َما أََمَر َّللاَّ  وا: إنَّ

ِة،َفُقْلَنا: َهَذا َخَطأٌ ِمْن ُحْكِمُكْم  ْهَر لََكاَن ُمَطلًِّقا ِفي اْلِعدَّ َقالُوا: َفلَْو َكاَن اْلقُْرُء ُهَو الطُّ

َمٍة َصِحيَحٍة َوَنَعْم، ََلِق ِفي  َوِبَناِئُكْم َعلَى ُمَقدَّ ُ َتَعالَى ِبالطَّ َما أََمَر َّللاَّ ََلَق إنَّ إنَّ الطَّ

ََلِق َوَبْيَن أَ  ةُ الَِّتي ِهَي اأْلَْقَراُء اْلِحَيَض، لََكاَن َبْيَن الطَّ ِة، َفلَْو َكاَنْت اْلِعدَّ ِل اْسِتْقَباِل اْلِعدَّ وَّ

ًة، َوَهَذا َبا ةٌ َلْيَسْت ِفيَها ُمْعَتدَّ ِة ُمدَّ ِ َتَعالَى، َفاأْلَْقَراُء اْلِعدَّ ِطٌل.. َوأَيُّ اْلَقْوَلْيِن َكاَن ُمَراَد َّللاَّ

ْهِر َفُهَو  ََلَق َيَقُع ِفي الطُّ اأْلَْطَهاُر أَْم اْلِحَيُض؟ َفإِنَّ َقْولََنا َيْقَتِضيِهَما َجِميًعا؛ أِلَنَّ الطَّ

اِلِث، َوَبْينَ  اِني، ُثمَّ الثَّ ْهِر الثَّ اِني  قُْرٌء، ُثمَّ الطُّ اِني َحْيٌض، ُثمَّ َبْيَن الثَّ ِل َوالثَّ ْهِر اأْلَوَّ الطُّ

ََلِث. اِلِث َحْيٌض، ُثمَّ ُدْفَعُة َحْيِض آِخِر الثَّ  َوالثَّ
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ْهِر ُطْهٌر، َوَبْعَض اْلقُْرِء قُْرٌء، َفِهَي  َوَقْد قُْلَنا: إنَّ َبْعَض اْلَحْيِض َحْيٌض، َوَبْعَض الطُّ

َها  -َوِهَي َحاِئٌض  -َوِبَقْوِل اْلَحَسُن َنقُوُل إْن َطلََّقَها َثََلًثا  -لِّ َحاٍل َثََلَثُة أَْقَراٍء ِبكُ  َفإِنَّ

ا ْهِر الثَّ اِنَيِة ُثمَّ ِبالطُّ ْهِر الَِّذي َيلِيَها، ُثمَّ ِباْلَحْيَضِة الثَّ ِني، ُثمَّ َتْعَتدُّ ِبِتْلَك اْلَحْيَضِة، ُثمَّ ِبالطُّ

الِثَ  ْهَر ِمْنَها ِباْلَحْيَضِة الثَّ  َحلَّْت ِبِه لِْْلَْزَواِج، َوَهَكَذا.. -َفُهَو ُطْهٌر َثالٌِث  -ِة َفإَِذا َرأَْت الطُّ

 -أقوال الفقهاء:

ِد ْبِن أَِبي َبْكٍر ، ■ قول المؤلف هو قول: الزهري وأََباِن ْبِن ُعْثَماَن، َواْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

اِفِعيُّ   ، َوأَُبو َثْوٍر، َوأَُبو ُسَلْيَماَن، َوأَْصَحاُبُهْم.َوِبِه َيقُوُل َمالٌِك، َوالشَّ

َج َحتَّى ■  الَِثِة َفَقْد َباَنْت ِمْن َزْوِجَها َوََل َيُجوُز لََها أَْن َتَتَزوَّ َل اْلَحْيَضِة الثَّ إَذا َرأَْت أَوَّ

ْهَر ِمْن ِتْلَك اْلَحْيَضِة.)سالم بن عبد ابن عمر وإسحاق بن راهويه(  َتَرى الطُّ

ًة َقاَل: -َواْضَطَرَب ِفي َذلَِك أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل ■  ًة َقاَل: اأْلَْقَراُء اأْلَْطَهاُر َوَمرَّ : َفَمرَّ

ًة َتَوقََّف ِفي َذلَِك.  اأْلَْقَراُء اْلَحْيُض، َوَمرَّ

ْهَر ِمْنهَ ■  الَِثِة، َفإَِذا َرأَْت الطُّ ا َفََل َرْجَعَة لَُه َرْجَعٌة َما َكاَنْت ِفي اْلَحْيَضِة الثَّ

 َعلَْيَها.)سعيد بن جبير وابن شبرمة واألوزاعي(

الَِثِة.) َعَطاِء ْبِن أَِبي َرَباٍح َوَعْبِد ■  لَُه أَْن َيْرَتِجَعَها َما لَْم َتْغَتِسْل ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّ

 ، ، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ى ِفي َذلَِك َبْيَن اْلُمْسلَِمِة اْلَكِريِم اْلَجَزِريِّ َوَسوَّ

َطْت ِفي اْلُغْسِل ِعْشِريَن َسَنًة َفلَُه  ِ اْلَقاِضي: إْن َفرَّ ِة، َوَقاَل َشِريُك ْبُن َعْبِد َّللاَّ يَّ مِّ َوالذِّ

ْجَعُة َعلَْيَها(  الرَّ

ُر اْغِتَسا■ ْهَر ُثمَّ ُتَؤخِّ لََها َحتَّى َتفُوَتَها ِتْلَك هو أحق بها ما لم تغتسل، إَلَّ أَْن َتَرى الطُّ

ََلُة، َفإِْن َفَعلَْت َفَقْد َباَنْت ِحيَنِئٍذ.)الحسن البصري وسفيان الثوري(  الصَّ

ُتَها، َوََل َتِحلُّ لِْْلَْزَواِج ■  اٍم َفِبَتَماِمَها َتْنَقِضي ِعدَّ  -إْن َكاَنْت َحْيَضُتَها َعَشَرَة أَيَّ

ِم ِمْن اْلَحْيَضِة اْغَتَسلَْت أَْو َلْم َتْغَتِسلْ  ُة َفِباْنِقَطاِع الدَّ يَّ مِّ ا الذِّ ْهَر أَْو لَْم َتَرُه،َوأَمَّ ، َرأَْت الطُّ

ُتَها َوَتِحلُّ لِْْلَْزَواِج  الَِثِة َتْنَقِضي ِعدَّ ُتَها َعَشًرا أَْو أََقلَّ ِمْن َعَشٍر، اْغَتَسلَْت  -الثَّ َكاَنْت ِعدَّ

ا ا ْجَعُة َعَلْيَها َما لَْم أَْو لَْم َتْغَتِسْل، َوأَمَّ اٍم َفلَُه الرَّ ْلُمْسلَِمُة الَِّتي َحْيُضَها أََقلُّ ِمْن َعَشَرِة أَيَّ

َتْغَتِسْل ُكلَُّها َولَْو َلْم َيْبَق لََها ِمْن اْلُغْسِل إَلَّ ُعْضٌو َواِحٌد َكاِمٌل ، َفإِْن لَْم َيْبَق لََها أَْن 

َواُج.)أبو حنيفة وأصحابه َتْغِسَل إَلَّ َبْعَض ُعْضٍو َفََل  َرْجَعَة لَُه َعلَْيَها، َوَقْد َحلَّ لََها الزَّ

ْرَهِم  -َوأِلَِبي َحِنيَفَة َقْوٌل آَخُر  ُه إْن َبِقَي َعلَْيَها ِمْن اْلُعْضِو أَْكَثُر ِمْن َقْدِر الدِّ َوُهَو أَنَّ

َواُج َحتَّى َتْغِسَل ِتْلَك اللُّْمَعَة. اْلَبْغلِيِّ َفََل َرْجَعَة لَُه َعلَْيَها، َوََل َيِحلُّ لََها  الزَّ

َمْت، َفلَُه  الَِثِة َوِهَي ُمَساِفَرةٌ ََل َماَء َمَعَها َفَتَيمَّ ْهَر ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّ َقاَل: َفلَْو َرأَْت الطُّ

ْجَعُة َما لَْم ُتَصلِّ ،َقاَل: َفلَْو َوَجَدْت َماًء َقْد َشِرَب ِمْنُه  َولَْم َتِجْد َغْيَرهُ  -ِحَماٌر َعلَْيَها الرَّ

َواُج( - َمْت َفََل َرْجَعَة لَُه َعلَْيَها، َوََل َيِحلُّ َمَع َذلَِك لََها الزَّ  َفاْغَتَسَلْت ِبِه، أَْو َتَيمَّ

َها َتْعَتدُّ ِبَها ِمْن أَْقَراِئَها.)الحسن وقال سعيد■ بن  َمْن َطلََّق اْمَرأََتُه َثََلًثا َوِهَي َحاِئٌض أَنَّ

 المسيب والنخعي َل تعتد بها(

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُه َطلََّق اْمَرأََتُه، َوِهَي َحاِئٌض، َفَسأََل ُعَمُر َرُسوَل َّللاَّ ُ  -َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّ َصلَّى َّللاَّ
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ِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن َذلَِك؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُمْرهُ َفْلُيَراِجْعَها ُثمَّ  -َم َصلَّى َّللاَّ

لُِيْمِسْكَها َحتَّى َتْطُهَر ُثمَّ َتِحيَض ُثمَّ َتْطُهَر، ُثمَّ إْن َشاَء أَْمَسَك َبْعُد، َوإِْن َشاَء َطلََّق َقْبَل 

ُ َتَعالَى أَْن َتْطلَُق لََها النَِّساءُ  ةُ الَِّتي أََمَر َّللاَّ  حيح(ص«)أَْن َيَمسَّ َفِتْلَك اْلِعدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َفأََشاَر َرُسوُل َّللاَّ ةُ  -َصلَّى َّللاَّ ُه اْلِعدَّ ْهِر، َوأَْخَبَر أَنَّ إلَى الطُّ

ُ َتَعالَى أَْن َتْطلَُق لََها النَِّساُء  ْهُر. -الَِّتي أََمَر َّللاَّ  َفَصحَّ أَنَّ اْلقُْرَء ُهَو الطُّ

ِبيِّ َعْن َعاِئَشَة أُمِّ ا■  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْلُمْؤِمِنيَن َعْن النَّ َطََلُق اأْلََمِة »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُتَها َحْيَضَتانِ   ضعيف() ُمَظاِهَر ْبَن أَْسَلَم َضِعيٌف(«)َطْلَقَتاِن، َوِعدَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َطََلُق اأْلََمِة ِثْنَتاِن » - َصلَّى َّللاَّ

ُتَها َحْيَضَتانِ  ُة َضِعيَفاِن ََل ُيْحَتجُّ ِبِهَما(«)َوِعدَّ  ضعيف() ُعَمُر ْبُن َشِبيٍب، َوَعِطيَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُه َقاَل ِلْلُمْسَتَحاَضِة: إَذا أََتاِك قُْرُؤِك َفََل  -َصلَّى َّللاَّ أَنَّ

 صحيح(«)ُتَصلِّي َوإَِذا َمرَّ اْلقُْرُء َتَطهَِّري ُثمَّ َصلِّي ِمْن اْلقُْرِء إلَى اْلقُْرءِ 

ى  ْهَر ُيَسمَّ ُكْم ََل ُتْنِكُروَن أَنَّ الطُّ ى قُْرًءا، َكَما أَنَّ قال المؤلف: لَْم ُنْنِكْر أَنَّ اْلَحْيَض ُيَسمَّ

َما اْخَتلَْفَنا ِفي أَيِّ ذَ  [ 228لَِك اْلُمَراُد ِمْن َقْوله َتَعالَى: }َثَلَثَة قُُروٍء{ ]البقرة: قُْرًءا، َوإِنَّ

. 

الَِثِة َفَقْد َباَنْت ِمْن ■  َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َقاَل: إَذا َدَخلَْت اْلُمَطلََّقُة ِفي اْلَحْيَضِة الثَّ

 َزْوِجَها.)صحيح ومثله عن عائشة أم المؤمنين وابن عمر(

ِة َثََلُث ِحَيٍض.)صحيح ومثله  َعْن اْبِن ُعَمرَ ■  ةُ اْلُحرَّ ةُ اأْلََمِة َحْيَضَتاِن، َوِعدَّ َقاَل: ِعدَّ

 عن زيد بن ثابت(

ُج َحتَّى ■  َها ََل َتَتَزوَّ الَِثَة َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُه، إَلَّ أَنَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: إَذا َحاَضْت الثَّ

 َتْطُهَر.

ا َدَخلَْت ِفي َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يَ ■  َساٍر َقاَل َطلََّق َرُجٌل اْمَرأََتُه َطْلَقًة أَْو َطْلَقَتْيِن َفلَمَّ

الَِثِة َماَت َفَطَلَبْت ِميَراَثُه، َفأُِتَي ُمَعاِوَيُة ْبُن أَِبي ُسْفَياَن ِفي َذلَِك، َفأَْرَسَل ِفي  اْلَحْيَضِة الثَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َذلَِك إلَى َرْهٍط ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ  ِمْنُهْم: َفَضالَُة ْبُن  -َصلَّى َّللاَّ

 ُعَبْيٍد، َفَلْم َيِجْد ِعْنَدُهْم ِبَذلَِك ِعْلًما.

الَِثِة َفَقْد َباَنْت ِمْنُه.■   َعْن َمْعَبٍد اْلُجَهِنيِّ َقاَل: إَذا َغَسلَْت َفْرَجَها ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّ

اِب َفأََتْتُه اْمَرأٌَة َمَع َرُجٍل َفَقالَْت: َطلََّقِني  َعْن اْبِن َمْسُعودٍ ■  ُه َكاَن ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ أَنَّ

ُم َوَضْعت ُغْسلِي  ُثمَّ َتَرَكِني َحتَّى إَذا ُكْنت ِفي آِخِر َثََلِث ِحَيٍض َواْنَقَطَع َعنِّي الدَّ

اَجْعُتك، َفَقاَل ُعَمُر َِلْبِن َمْسُعوٍد: َما َتقُوُل ِفيَها؟ َوَنَزْعت ِثَياِبي َفَقَرَع اْلَباَب َوَقاَل: َقْد رَ 

ََلُة، َفَقاَل لَُه ُعَمُر: ِنْعَم َما َرأَْيت، َوأََنا  َفَقاَل: أََراهُ أََحقُّ ِبَها َما ُدوَن أَْن َتِحلَّ لََها الصَّ

 أََرى َذلَِك.

ْجَعُة َعَلْيَها َحتَّى َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِ ■  ي َطالٍِب َقاَل: لَِزْوِجَها الرَّ

ََلةُ. الَِثِة َوَتِحلُّ لََها الصَّ  َتْغَتِسَل ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّ

ا أََراَدْت أَْن َتْغَتِسَل ِمْن اْلَحْيَضِة ■  َعْن اْلَحَسِن: أَنَّ َرُجًَل َطلََّق اْمَرأََتُه َطْلَقًة، َفلَمَّ

الَِثِة رَ  ِ الَِّذي ََل إلََه إَلَّ الثَّ ، َفاْسَتْحَلَفُهَما ِباّلَِلَّ اَجَعَها؟ َفاْخَتَصَما إلَى أَِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ



 

184 
 

َها إَلْيِه .)صحيح َوَصحَّ ِمْثلُُه أَْيًضا َعْن  ََلةُ؟ َفأََبْت أَْن َتْحلَِف، َفَردَّ ُهَو لََقْد َحلَّْت لََها الصَّ

 اْبِن َمْسُعوٍد(

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: أَْرَسَل ُعْثَماُن إَلى أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب ِفي َعْن أَ ■  ِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

الَِثِة، َوَتِحلَّ  ُه أََحقُّ ِبَها َحتَّى َتْغَتِسَل ِمْن َحْيَضِتَها الثَّ َذلَِك؟ َفَقاَل أَُبي  ْبُن َكْعٍب: أََرى أَنَّ

ََلُة؟ َقاَل: َفمَ  ْرَداِء لََها الصَّ ا أَْعَلُم ُعْثَماَن إَلَّ أََخَذ ِبَذلَِك.)و َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوأَِبي الدَّ

 ِمْثلُُه(

 ■ ِ ْعِبيِّ َعْن َثََلَثَة َعَشَر ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن الشَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُه أََحقُّ ِبَها َما لَْم َتْغَتِسْل ِمْن : ِمْنُهْم: أَبُ -اْلَخيُِّر، َفاْلَخيُِّر  و َبْكٍر، َوُعَمُر، َواْبُن َعبَّاٍس: أَنَّ

الَِثِة.  اْلَحْيَضِة الثَّ

اِلَثِة، َوَتِحلَّ لََها ■  اِمِت َقاَل: ََل َتِبيُن َحتَّى َتْغَتِسَل ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّ أَنَّ ُعَباَدَة ْبَن الصَّ

لََواُت.  الصَّ

تَِها َقْبلَ اْنقَِضائَِها َطََلًقا َباِئًنا[م]َمْسأَلٌَة   0891أَْتَبَعَها فِي ِعدَّ

ُتَها ِتْلَك ِمْن َطََلِق َثََلثٍ  ِتَها َقْبَل اْنِقَضاِئَها َطََلًقا َباِئًنا، َوَلْم َتُكْن ِعدَّ  َفإِْن أَْتَبَعَها ِفي ِعدَّ

لَِها َفإِْن َطلََّقَها َبْعَد ِثْنَتْيِن َمْجُموَعٍة َوََل ِمْن َطْلَقٍة َثالَِثٍة َفَعلَْيَها  َة ِمْن أَوَّ أَْن َتْبَتِدَئ اْلِعدَّ

َة أَْيًضا َوََل ُبدَّ  ِتَها َفَوِطَئَها أَْو لَْم َيَطأَْها ُثمَّ  -َثالَِثًة َفَتْبَتِدُئ اْلِعدَّ َوَكَذلَِك لَْو َراَجَعَها ِفي ِعدَّ

َها َتْبَتِدُئ اْلِعدَّ  .َطلََّقَها َفإِنَّ  .َة َوََل ُبدَّ

َة َعْن اْلُمَطلََّقِة َغْيِر  َما أَْسَقَط اْلِعدَّ َ َعزَّ َوَجلَّ إنَّ ُتَنا لَِقْولَِنا َهاُهَنا: ُهَو أَنَّ َّللاَّ َوُحجَّ

ُ َتَعالَى َمْن َطلََّق أَْن  اْلَمْمُسوَسِة َفَقْط، َوأَْوَجَبَها َعلَى اْلَمْطَقِة اْلَمْمُسوَسِة ، َوأََمَر َّللاَّ

َة َعلَى الَِّتي َتِحيُض َثََلَثَة قُُروٍء ،َوَعَلى الَِّتي ََل َتِحيُض  ِة، َوَجَعَل اْلِعدَّ  -ُيَطلَِّق ِلْلِعدَّ

 َثََلَثَة أَْشُهٍر. -لِِصَغٍر أَْو ِكَبٍر 

ُتَها ِمْنُه: َيَتَواَرَثاِن، َوَيْلحَ  َها اْمَرأَُتُه َما َلْم َتْنَقِض ِعدَّ قَُها َطََلقُُه، َفُهَو إَذا َوَحَكَم َتَعالَى أَنَّ

، َفَعَلْيَها أَْن َتْبَتدِ  َئ َطلََّقَها َثاِنَيًة: ُمَطلٌِّق اْمَرأََتُه اْلَمْوُطوَءَة ِمْنُه ِفي َذلَِك النَِّكاِح ِبََل َشكٍّ

َة ِمْن إْثِرِه ِبََل َفْصٍل.  اْلِعدَّ

ِة قَ  َم َشْيٌء ِمْن اْلِعدَّ ََلِق، َكَما ِمْن اْلَباِطِل َطََلُق َمْوُطوَءٍة ِبََل َوِمْن اْلَباِطِل أَْن َيَتَقدَّ ْبَل الطَّ

ٍة.  ِعدَّ

أَْو َطََلُق َمْوُطوَءٍة َيُكوُن قُْرًءا َواِحًدا أَْو قُْرأَْيِن، َوََل ُبدَّ لُِمَخاِلِفيَنا َهاُهَنا ِمْن أََحِد َهِذِه 

ََلَثِة   .َوِهَي ُكلَُّها َباِطٌل ِبَيِقينٍ  -اْلُوُجوِه الثَّ

ْجَعِة.. ٍة َقْد َبَطَلْت ِبالرَّ  َوَكَذلَِك ِمْن اْلُمَحاِل أَْن َتْبِنَي اْلُمْرَتَجَعُة َعلَى ِعدَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوَسِعيِد ْبِن ■  ِل.) َوُهَو َقْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ََلِق اأْلَوَّ ِتَها ِمْن الطَّ َتْبِني َعلَى ِعدَّ

، َوَقَتاَدةُ ، وأَُبو َحِنيَفَة، َوَمالٌِك،  -، َوأَِبي ِقََلَبَة اْلُمَسيِِّب، َواْلَحَسنُ  ْهِريُّ َوِبِه َقاَل الزُّ

اِفِعيِّ ِفي الَِّتي ُيَراِجُعَها ِفي اْلِعدَّ  ، إَلَّ أَنَّ أََبا َحِنيَفَة، َوَمالًِكا، َوأََحَد َقْولَْي الشَّ اِفِعيُّ ِة َوالشَّ

َة ُثمَّ ُيَطلُِّق َقْبَل أَْن َيَطأَ  َها َتْسَتأِْنُف اْلِعدَّ ِتَها ِمْن  -َها: أَنَّ ًة: َتْبِني َعلَى ِعدَّ اِفِعيُّ َمرَّ َوَقاَل الشَّ

ِل  ََلِق اأْلَوَّ  َوُهَو َقْوُل َعَطاٍء( -الطَّ
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 -األحاديث واآلثار:

ِ، َوِخََلَس ْبَن َعْمٍرو، َقاََل َجِميعً ■  ا ِفي اْلُمَطلََّقِة ِفي َعْن َقَتاَدَة أَنَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ََلِق اآْلَخِر َثََلَث ِحَيٍض. ِة: َتْعَتدُّ ِمْن الطَّ  اْلِعدَّ

لِ ■  ََلِق اأْلَوَّ ِتَها ِمْن الطَّ َها َتْبِني َعلَى ِعدَّ   َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّ

ِة ُيَطلِّقَُها َتْطلِ ■  نَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َطََلُق السُّ يَقًة َوِهَي َطاِهَرةٌ ِفي َغْير َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِجَماٍع، َفإَِذا َجاَء َوَطُهَرْت َطلََّقَها أُْخَرى َفإَِذا َحاَضْت َوَطُهَرْت َطلََّقَها أُْخَرى، ُثمَّ َتْعَتدُّ 

 َبْعَد َذلَِك ِبَحْيَضٍة.)صحيح(

 0891ْن ِزًنى أَْو بِإِْكَراِه[م]َمْسأَلٌَة َكاَنْت اْلُمَطلََّقُة َحاِمًَل ِمْن الَِّذي َطلََّقَها أَْو مِ 

ُتَها َوْضُع َحْملَِها  - َفإِْن َكاَنْت اْلُمَطلََّقُة َحاِمًَل ِمْن الَِّذي َطلََّقَها أَْو ِمْن ِزًنى أَْو ِبإِْكَراٍه َفِعدَّ

ِفي َبْطِنَها، َفإَِذا  َوُهَو آِخُر َولَدٍ  -َولَْو إْثَر َطََلِق َزْوِجَها لََها ِبَساَعٍة أَْو أََقلَّ أَْو أَْكَثَر 

َواُج. -َكَما َذَكْرَنا  -َوَضَعْتُه  ُتَها َوَحلَّ َلَها الزَّ   أَْو أَْسَقَطْتُه َفَقْد اْنَقَضْت ِعدَّ

ُر ِفَراَق َزْوِجَها َوََل َفْرَق، َوَكَذلَِك اْلُمَتَوفَّى َعْنَها  -َوِهَي َحاِمٌل  -َوَكَذلَِك اْلُمْعَتَقُة  َتَتَخيَّ

ُتَها َتْنَقِضي ِبَوْضِع  -َوِهَي َحاِمٌل ِمْنُه، أَْو ِمْن ِزًنى، أَْو ِمْن إْكَراٍه  -ا َزْوُجهَ  َفإِنَّ ِعدَّ

َج إْن َشاَءْت  -َولَْو َوَضَعْتُه إْثَر َمْوِت َزْوِجَها  -آِخِر َوَلٍد ِفي َبْطِنَها  َولََها أَْن َتَتَزوَّ

 .،َوَكَذلَِك لَْو أَْسَقَطْتُه، َوََل َفْرقَ 

{ -ُبْرَهاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َوأُوَلُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ : َقْوُل َّللاَّ

َوَسَواٌء َوِطَئَها  -[ َفلَْم َيُخصَّ َعزَّ َوَجلَّ َكْوَن اْلَحْمِل ِمْنُه أَْو ِمْن َغْيِرِه 4]الطَلق: 

ْوُج أَْو لَْم َيَطأَْها؛ أِلَنَّ  َ َتَعالَى َقاَل َما َذَكْرَنا. الزَّ  َّللاَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل أَْن  َوَقاَل َتَعالَى: }َيا أَيُّ

وَنَها{ ]األحزاب:  ٍة َتْعَتدُّ وُهنَّ َفَما لَُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ  [ .49َتَمسُّ

َمَل أَْن َيْسَتْثِنَي َهِذِه ِمْن اأْلُولَى َفَيُكوُن اْلُمَراُد: َوأُوََلُت اأْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن َيَضْعَن َفاْحتَ 

وُهنَّ َوُهنَّ َحَواِمُل ِمْنُكْم ِمْن َتْشِفيٍر أَْو ِمْن َغْيِرُكْم.  َحْملَُهنَّ إَلَّ اللََّواِتي َلْم َتَمسُّ

وُهنَّ َواْحَتَمَل أَْن ُتْسَتْثنَ  ى اأْلُولَى ِمْن َهِذِه َفَيُكوُن اْلُمَراُد: ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل أَْن َتَمسُّ

وَنَها إَلَّ أَْن َيُكنَّ َحَواِمَل ِمْنُكْم أَْو ِمْن َغْيِرُكْم، َفَواِجٌب أَ  ٍة َتْعَتدُّ ْن َفَما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

؟ َفَوَجْدَنا َنْنُظَر أَيَّ اَِلْسِتعْ  ِ ْبِن ُعَمَر  -َمالَْيِن، أَْو أَيَّ اَِلْسِتْثَناَءْيِن ُهَو اْلَحقُّ َخَبَر َعْبِد َّللاَّ

ُه »ِفي َطََلِق اْمَرأَِتِه ..َفَوَجْدَنا ِفيِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َقاَل ُمْرهُ: َفْلُيَراِجْعَها ُثمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .، أَْو َحاِمًَل ِمْنهُ لُِيَطلِّْقَها َطاِهًرا

ِ »َوِفيِه أَْيًضا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إَذا َطُهَرْت َفْلُيَطلِّْق أَْو لُِيْمِسْك، َوَقَرأَ َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِتِهنَّ  ِبيُّ إَذا َطلَّْقُتْم النَِّساَء َفَطلِّقُوُهنَّ لُِقُبِل ِعدَّ َها النَّ  « .َيا أَيُّ

ََلُم  -َطََلَق اْلَحاِمِل َجاِئٌز ُعُموًما، إْذ َهَذا ِمْنُه  َفَصحَّ أَنَّ  ََلةُ َوالسَّ َتْعِليٌم لُِكلِّ  -َعلَْيِه الصَّ

ُه  ََلةُ  -ُمَطلٍِّق إلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َسَواٌء َكاَن اْلَحْمُل ِمْنُه أَْو ِمْن َغْيِرِه؛ أِلَنَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  ِتَها،  لَْم َيُخصَّ  -َوالسَّ َحاِمًَل ِمْن َحاِمٍل ِمْن َغْيِرِه، َوأَنَّ ِتْلَك اْلَحاَل ُهَو قُُبُل ِعدَّ

ُتَها ِباأْلَْقَراِء أَْو  ُه إْن َطلََّقَها َوِعدَّ ةُ َعَلْيَها ِبَما َذَكْرَنا.. َوَكَذلَِك َنقُوُل: إنَّ َفَوَجَبْت اْلِعدَّ

ُهوِر، ُثمَّ َحَملَْت َقْبَل َتَماِم  َها َتْنَتِقُل ِبالشُّ ِة ِمْنُه أَْو ِمْن َغْيِرِه ِبِزًنى أَْو ِبإِْكَراٍه، َفإِنَّ اْلِعدَّ
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ُتَها.. َوَكَذلَِك لَْو َماَت َفَحَملَْت  ْت ِعدَّ ُتَها إلَى َوْضِع َذلَِك اْلَحْمِل، َفإَِذا َوَضَعْت َفَقْد َتمَّ ِعدَّ

ِتَها ِمْن َوَفاِتِه ِمْن ِزًنى أَْو إْكَرا ِة اْلَحاِمِل ِبَوْضِع ِفي ِعدَّ َتَها َتْنَتِقُل إلَى ِعدَّ ٍه َفإِنَّ ِعدَّ

 اْلَحْمِل..

 -األحاديث:

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َقاَل: ■   -ُهَو َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس  -َبَعْثَنا ُكَرْيًبا »أَُبو َسلََمَة ْبُن َعْبُد الرَّ

ْن ِعْنِدَها أَنَّ ُسَبْيَعَة َوَضَعْت َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها إلَى أُمِّ َسلََمَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن؟ َفَجاَءَنا مِ 

 ِ اٍم، َفأََمَرَها َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِبأَيَّ جَ  -َصلَّى َّللاَّ  صحيح(«)أَْن َتَتَزوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: ََقْد َغلََّب َرُسوُل َّللاَّ َحْمِل ِفي اْلَوَفاِة َوْضَع الْ  -َصلَّى َّللاَّ

 َعلَى اأْلَْرَبَعِة اأْلَْشُهِر َواْلَعْشِر.

ُتَها إَّلَّ ِبَطْرِح َجِميِعِه[م ة َفََل َتْنَقِضي ِعدَّ  0899]َمْسأَلٌَة َماَت اْلَحْمل فِي َبْطن اْلُمْعَتدَّ

ُتَها إَلَّ ِبَطْرِح َجِميِعِه، َولَْو لَْم َيْبَق ِمْنُه إَلَّ أُْصُبٌع  َفإِْن َماَت ِفي َبْطِنَها َفََل َتْنَقِضي ِعدَّ

َها لَْم َتَضْع َجِميَعُه َفلَْم َتَضْع َحْملََها  ْوِفيُق. -أَْو َبْعُضَها؛ أِلَنَّ ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

 0898]َمْسأَلٌَة َكاَنْت اْلُمَطلََّقُة ََّل َتِحيُض َولَْم َتُكْن َحاِمًَل َوَكاَن َقْد َوِطَئَها[م

ْن َكاَنْت اْلُمَطلََّقُة ََل َتِحيُض ِلِصَغٍر أَْو ِكَبٍر أَْو ِخْلَقٍة َولَْم َتُكْن َحاِمًَل َوَكاَن َقْد َوِطَئَها: َفإِ 

ََلِق إلَْيَها أَْو إلَى أَْهلَِها إْن َكاَنْت َصِغيَرًة؛ لَِقْوِل  ُتَها َثََلَثُة أَْشُهٍر ِمْن ِحيِن ُبلُوِغ الطَّ َفِعدَّ

ِ َتَعا ُتُهنَّ َثَلَثُة أَْشُهٍر َّللاَّ لَى: }َوالَلِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

 [ .4َوالَلِئي َلْم َيِحْضَن{ ]الطَلق: 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَِبي ُسَلْيَماَن، َوأَْصَحاِبِهْم.■ اِفِعيِّ  قول المؤلف هو قول: أَِبي َحِنيَفَة، َوالشَّ

ا.)مالك( ■ ِغيَرِة ِجد ً َة َعلَى الصَّ  ََل ِعدَّ

ْهِر[م ِل لَْيلٍَة ِمْن الشَّ  0880]َمْسأَلٌَة َطلََّقَها ِفي اْستِْقَباِل أَوَّ

ْت َحتَّى  ْمِس اْعَتدَّ ْهِر َمَع َتَماِم ُغُروِب الشَّ ِل َلْيلٍَة ِمْن الشَّ َفإِْن َطلََّقَها ِفي اْسِتْقَباِل أَوَّ

ِتَها. َيْظَهَر ِهََللُ  اِبِع، َفإَِذا َظَهَر َحلَّْت ِمْن ِعدَّ ْهِر الرَّ  الشَّ

اِم َكْملَى، َفإِْن َطلََّقَها َقْبَل َذلَِك أَْو َبْعَدهُ لَِزَمَها أَْن َتْعَتدَّ َسْبًعا َوَثَماِنيَن لَْيلًَة ِبِمْثلِِهنَّ ِمْن اأْلَ  يَّ

ُة.إلَى ِمْثِل اْلَوْقِت الَِّذي لَِزَمْتَها ِفيِه اْلعِ   دَّ

ِتَها َوَبيْ  ِل ِعدَّ ُه ََل َيُجوُز أَْن َيُكوَن َبْيَن أَوَّ َن َوََل ُيْلَغى َكْسُر اْلَيْوِم، َوََل َكْسُر اللَّْيلَِة؛ أِلَنَّ

ِة لََها َفْرٌق أَْصًَل، ََل َما َقلَّ َوََل َما َكُثَر.  َوْقِت لُُزوِم اْلِعدَّ

ْت َما َذَكْرَنا َحلَّْت؛ ِ  َفإَِذا أََتمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِلَقْوِل َرُسوِل َّللاَّ ْهُر ِتْسٌع » -َصلَّى َّللاَّ الشَّ

 «..َوِعْشُرونَ 

 0880]َمْسأَلٌَة أَْسَقَطْت اْلَحاِملُ اْلُمَطلََّقُة أَْو اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها[م

َرةُ َوَقْد قُْلَنا: إْن أَْسَقَطْت اْلَحاِمُل اْلُمَطلََّقُة، أَْو اْلمُ  َتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها؛ أَْو اْلُمْعَتَقُة اْلُمَتَخيِّ

 ِفَراَق َزْوِجَها: َحلَّْت.

ا إْن أَْسَقَطْت ُنْطَفًة ُدوَن اْلَعلََقِة َفَلْيَس ِبَشْيٍء،  َوَحدُّ َذلَِك: أَْن ُتْسِقَطُه َعَلَقًة َفَصاِعًدا، َوأَمَّ

ةٌ.  ََل َتْنَقِضي ِبَذلَِك ِعدَّ
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 -واآلثار: األحاديث

 ■ ِ ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ إنَّ أََحَدُكْم » -َصلَّى َّللاَّ

ِه أَْرَبِعيَن َيْوًما ُثمَّ َيُكوُن َعلََقةً   َوَذَكَر َباِقي اْلَخَبَر.)صحيح(« ُيْجَمُع َخْلقُُه ِفي َبْطِن أُمِّ

ِ ُحَذْيفَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َة ْبَن أَُسْيَد اْلِغَفاِريَّ َيقُوُل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َيقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

َرَها َوَخلََق َسْمَعَها » ُ إلَْيَها َملًَكا َفَصوَّ ْطَفِة ِثْنَتاِن َوأَْرَبُعوَن لَْيلًَة َبَعَث َّللاَّ إَذا َمرَّ ِبالنُّ

َوَذَكَر َباِقي « َولَْحَمَها َوِعَظاَمَها ُثمَّ َقاَل: َيا َربِّ أََذَكٌر أَْم أُْنَثى؟ َوَبَصَرَها َوِجْلَدَها

 اْلَخَبَر.)صحيح(

َل َخْلِق اْلَمْولُوِد َكْوُنُه َعَلَقًة ََل َكْوُنُه ُنْطَفًة، َوِهَي اْلَماُء.  قال المؤلف: َفَصحَّ أَنَّ أَوَّ

ِة[م]َمْسأَلٌَة َطلَُقْت الَّتِي لَْم َتحِ   0881ْض َقطُّ ُثمَّ َحاَضْت َقْبلَ َتَماِم اْلِعدَّ

ِة، َسَواٌء إْثَر َطََلِقَها أَْو ِفي  َفإِْن َطلَُقْت الَِّتي لَْم َتِحْض َقطُّ ُثمَّ َحاَضْت َقْبَل َتَماِم اْلِعدَّ

ُهوِر، َفإِذَ  ِة ِبالشُّ ْهِر َفَما َبْيَن َذلَِك: َتَماَدْت َعلَى اْلِعدَّ ْتَها َحلَّْت َوَلْم َتْلَتِفْت إلَى آِخِر الشَّ ا أََتمَّ

 اْلَحْيِض..

ِ َتَعالَى:  ثم رجع المؤلف عن ذلك الرأى فقال: ُثمَّ اْسَتْدَرْكَنا النََّظَر ِفي َقْوِل َّللاَّ

 [ وَقْوله َتَعالَى: }َوالَلِئي َيِئْسَن ِمنَ 228}َيَتَربَّْصَن ِبأَْنُفِسِهنَّ َثَلَثَة قُُروٍء{ ]البقرة: 

ُتُهنَّ َثَلَثُة أَْشُهٍر َوالَلِئي َلْم َيِحْضَن{ ]الطَلق:  [ 4اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

. 

ِئي َيِئْسَن ِمْن اْلَمِحيِض َوََل ِمْن  ِة َفَلْيَسْت ِمْن الَلَّ َة إَذا َحاَضْت ِفي اْلِعدَّ َفَوَجْدَنا اْلُمْعَتدَّ

ِئي لَْم َيِحضْ  َتَها الَلَّ ِئي ِحْضَن، َفَوَجَب َضُروَرًة أَنَّ ِعدَّ ، َبْل ِهَي ِمْن الَلَّ َن ِبََل َشكٍّ

ُهوَر. -َثََلَثُة قُُروٍء  ُتَها الشُّ ِئي َيِحْضَن، َوَتُكوَن ِعدَّ  َوِمْن اْلَباِطِل أَْن َتُكوَن ِمْن الَلَّ

ُهوِر َقْد َبَطَل، وَ  ِة.َفَصحَّ أَنَّ ُحْكَم اَِلْعِتَداِد ِبالشُّ  إِْن َكاَن َبْعَض اْلِعدَّ

َها َتْنَتِقُل إلَى اأْلَْقَراِء، أَْو إلَى َوْضِع اْلَحْمِل إْن َحَملَْت.  َوَصحَّ أَنَّ

َها َزْوَجٌة  ا َفَقْط، َوإَِلَّ َفََل؛ َفِْلَنَّ ََلُق َرْجِعي ً
ِة اْلَوَفاِة إْن َكاَن الطَّ ا اْنِتَقالَُها إلَى ِعدَّ َتِرُثُه َوأَمَّ

ةُ اْلَوَفاِة َويَ  ْوِفيُق. -ِرُثَها، َفِهَي ُمَتَوف ًى َعْنَها َفَيْلَزُمَها ِباْلَوَفاِة ِعدَّ ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

اَم َحْيَضتَِها[م ُز َدُمَها َوََّل َتْعِرُف أَيَّ  0881]َمْسأَلٌَة ِعَدةُ اْلُمْسَتَحاَضُة الَِّتي ََّل َيَتَميَّ

ا اْلُمْسَتَحاَضُة  اَم َحْيَضِتَها ،َفإِْن َكاَنْت ُمْبَتَدأًَة لَْم َوأَمَّ ُز َدُمَها َوََل َتْعِرُف أَيَّ الَِّتي ََل َيَتَميَّ

َها لَْم َيِصحَّ ِمْنَها َحيْ  ُتَها َثََلَثُة أَْشُهٍر، أِلَنَّ ِتَها: َفِعدَّ اُم َحْيٍض َقْبَل َذلَِك ِبِعدَّ ٌض َيُكْن لََها أَيَّ

، َفِهَي ِمْن الَلَّ  ْن َكاَن لََها َحْيٌض َمْعُروٌف َفَنِسَيْتُه، أَْو َقطُّ ِئي لَْم َيِحْضَن، َفإِْن َكاَنْت ِممَّ

ْت َثََلَثَة أَْطهَ  َها َقْد أََتمَّ اٍر َنِسَيْت ِمْقَداَرُه َوَوْقَتُه َفَعلَْيَها أَْن َتَتَربََّص ِمْقَداًرا ُتوِقُن ِفيِه أَنَّ

ا .َوَحْيَضَتْيِن، َوَصاَرْت ِفي الثَّ  لَِثِة، َوََل ُبدَّ

َها ِمْن َذَواِت اأْلَْقَراِء  َفَعلَْيَها  -ِبََل َشكٍّ  -َفإَِذا َمَضى اْلِمْقَداُر اْلَمْذُكوُر َفَقْد َحلَّْت؛ أِلَنَّ

َم اأْلَْسَوَد -إْتَماُم َثََلَثِة قُُروٍء  َز َدُمَها َفأَْمُرَها َبيٌِّن إَذا َرأَْت الدَّ ا إَذا َتَميَّ َفُهَو َحْيٌض، ، َوأَمَّ

ْفَرَة َفُهَو ُطْهٌر.  َوإِْذ َرأَْت اأْلَْحَمَر، أَْو الصُّ

اُمَها  َها َتْعَتدُّ إَذا َجاَءْت أَيَّ اَمَها َفإِنَّ َها َتْعِرُف أَيَّ ُز َدُمَها إَلَّ أَنَّ الَِّتي َوَكَذلَِك الَِّتي ََل َيَتَميَّ

اِمَها ا ا اْلُمْسَتِريَبُة َكاَنْت َتِحيُض ِفيَها َحْيًضا، َوِبأَيَّ  -لَِّتي َكاَنْت َتْطُهُر ِفيَها ُطْهًرا..َوأَمَّ
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َها َحاِمٌل َولَْيَستْ  ُر أَنَّ َها ُتَقدِّ ْتَها إَلَّ أَنَّ ُهوِر َفأََتمَّ ُتَها ِباأْلَْقَراِء أَْو ِبالشُّ  ُموِقَنًة َفإِْن َكاَنْت ِعدَّ

َها لَْيَسْت َحاِمًَل؟ َفَهذِ  َها ِمْن َذَواِت اأْلَْقَراِء َقْطًعا، َوََل ِبَذِلَك، َوََل ِبأَنَّ ِه اْمَرأَةٌ لَْم ُتوِقُن أَنَّ

َها ِمْن َذَواِت اأْلَْحَماِل َبْتًَل َهِذِه ِصَفُتَها  ُهوِر َحْتًما، َوََل ُتوِقُن أَنَّ َها ِمْن َذَواِت الشُّ ُتوِقُن أَنَّ

ا َوُمَشاَهَدًة. -ِبََل َشكٍّ  -  َنْعلَُم َذلَِك ِحس ً

ُتَها َوْضَع فَ  َها َحاِمٌل َفَتُكوُن ِعدَّ َربُِّص َحتَّى ُتوِقَن أَنَّ إِْذ ِهَي َكَذلَِك َفََل ُبدَّ لََها ِمْن التَّ

َربُُّص ِمْن  ُج إْن َشاَءْت.. َوأَْقَصى َما َيُكوُن التَّ َها َلْيَسْت َحاِمًَل َفَتَتَزوَّ َحْملَِها، أَْو ُتوِقَن أَنَّ

ا َزْوُجَها َخْمَسُة أَْشُهٍر، َفََل َسِبيَل إلَى أَْن َتَتَجاَوَزَها إَلَّ َوِهَي ُموِقَنٌة آَخِر َوْطٍء َوِطَئهَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِباْلَحْمِل، أَْو ِبُبْطََلِنِه؛ أِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُه َبْعَد أَْرَبَعِة  -َصلَّى َّللاَّ أَْخَبَر ِبأَنَّ

وحُ  ا َفََل ُبدَّ لَُه أَْشُهٍر ُيْنَفُخ ِفيِه الرُّ وُح َفُهَو َحيٌّ إَذا َكاَن َحي ً َضُروَرًة  -، َوإَِذا ُنِفَخ ِفيِه الرُّ

 ِمْن َحَرَكٍة. -

ا اْلُمْخَتلَِفُة اأْلَْقَراِء  َفََل ُبدَّ لََها ِمْن َتَماِم أَْقَراِئَها َبالَِغًة َما َبَلَغْت ََل َحدَّ لَِذلَِك؛ أِلَنَّ  -َوأَمَّ

َ َتعَ  ا َّللاَّ ُ َتَعالَى لَِذلَِك َحد ً الَى أَْوَجَب َعلَْيَها أَْن َتَتَربََّص َثََلَثَة قُُروٍء، َوَلْم َيْجَعْل َّللاَّ

ِ َفَقْد َظلََم َنْفَسُه{ ]الطَلق:  [ َفإِْن َحاَضْت َحْيَضًة ُثمَّ َلْم 1َمْحُدوًدا }َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

ِن ُثمَّ َلْم َتِحْض، أَْو اْنَتَظَرْت اْلَحْيَضَة اأْلُولَى َفَلْم َتأِْتَها َبْعَد َتِحْض، أَْو َحاَضْت َحْيَضَتيْ 

 أَْن َكاَنْت َقْد َحاَضْت ِفي ِعْصَمِة َزْوِجَها؛ أَْو َقْبلََها.

َربُِّص أََبًدا َحتَّى َيِحْضَن َتَماَم َثََلِث ِحَيٍض َكمَ  ُ َعزَّ َفََل ُبدَّ لَِهُؤََلِء ُكلِِّهنَّ ِمْن التَّ ا أََمَر َّللاَّ

َوَجلَّ، أَْو َحتَّى َيِصْرَن ِفي َحدِّ اْلَيأِْس ِمْن اْلَمِحيِض، َفإَِذا ِصْرَن ِفيِه اْسَتأَْنْفَن َثََلَثَة 

َة َثََلَثَة أَْشُهٍر إَلَّ َعلَى اللََّواِتي لَمْ  -َوََل ُبدَّ  -أَْشُهٍر  َ َتَعالَى لَْم َيْجَعْل اْلِعدَّ  أِلَنَّ َّللاَّ

 َيِحْضَن، َوَعلَى اْلَياِئَساِت ِمْن اْلَمِحيِض..

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف في أن ذات الحيض تعتد باألقراء وإن تباعدت هو قول:منصور بن ■

المعتمر وعطاء والزهري وأبي الزناد والحسن وعبد الكريم الجزري وجابر بن زيد 

، والشعبي والنخعي وعمرو بن دينار َوُهَو َقْوُل أَ  ِبي َحِنيَفَة، َوُسْفَياَن الثَّْوِريِّ

، َوأَِبي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحاِبِهْم، َوأَِبي ُعَبْيٍد  اِفِعيِّ  َوَقالَُه اللَّْيُث ِفي اْلُمْخَتِلَفِة اأْلَْقَراِء. -َوالشَّ

ْشُهٍر.)طاوس و قاله إَذا َكاَنْت َتِحيُض َحْيًضا ُمْخَتلًِفا أَْجَزأَ َعْنَها أَْن َتْعَتدَّ َثََلَثَة أَ ■ 

 عكرمة وقتادة في المستحاضة (

ًة َيْكِفيَها َثََلَثُة أَْشُهٍر.)جابر بن زيد(■   إَذا َكاَنْت َتِحيُض ِفي ُكلِّ َسَنٍة َمرَّ

ََلِق َواْلَوَفاِة َسَنٌة.)الليث بن سعد(■  ةُ اْلُمْسَتَحاَضِة ِفي الطَّ  ِعدَّ

ْت َسَنًة.)األوزاعي(إْن اْرَتَفَع َحْيُض اْلُمَطلََّقِة ■   َثََلَثة أَْشُهٍر اْعَتدَّ

ةُ اْلُمْسَتَحاَضِة اأْلَْقَراُء، إْن َعَرَفْت أَْوَقاَتَها َوإَِلَّ َفَسَنٌة.)أحمد وإسحاق(■   ِعدَّ

َة َثََلَثِة أَْشُهٍر، َفإِنْ ■  ْتَها،  إْن َلْم َتِحْض اْلُمَطلََّقُة ِتْسَعَة أَْشُهٍر ُمتَِّصلٍَة اْسَتأَْنَفْت ِعدَّ أََتمَّ

ُة، َوَحلَّْت لِْْلَْزَواِج  ْت اْلِعدَّ ْت ُكلَّ َذلَِك  -َولَْم َتِحْض َفَقْد َتمَّ َوإِْن َحاَضْت َقْبَل َتَماِمَها َعدَّ

َة َثََلَثِة أَْشهُ  ٍر، قُْرًءا َواِحًدا ُثمَّ َتْنَتِظُر اْلَحْيَض، َفإِْن لَْم َتِحْض ِتْسَعَة أَْشُهٍر اْسَتأَْنَفْت ِعدَّ

ْت ُكلَّ َذلَِك قُْرًءا َثاِنًيا ُثمَّ  ُتَها، َوإِْن َحاَضْت ِفيَها َعدَّ ْت ِعدَّ َها َتمَّ َفإِْن لَْم َتِحْض َحتَّى ُتِتمَّ
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ْتَها  ْت َثََلَثَة أَْشُهٍر، َفإِْن َحاَضْت ِفيَها أَْو أََتمَّ َتْنَتِظُر ِتْسَعَة أَْشُهٍر، َفإِْن َلْم َتِحْض اْعَتدَّ

ُتَها.)مالك(ُدوَن أَ  ْت ِعدَّ  ْن َتَرى َحْيًضا َفَقْد َتمَّ

 :-اآلثار

اَن ْبَن ُمْنِقٍذ َطلََّق اْمَرأََتُه ■  ْهِريِّ أَنَّ ِحبَّ َوِهَي ُتْرِضُع َفَمَكَثْت  -َوُهَو َصِحيٌح  -َعْن الزُّ

َضاُع اْلَحْيَض، ُثمَّ َمِرَض  اُن َبْعَد أَْن َطلََّقَها ِبأَْشُهٍر َسْبَعَة أَْشُهٍر ََل َتِحيُض َيْمَنُعَها الرَّ ِحبَّ

َها َتِرُثك إْن ِمتَّ َفأََمَر أَْن ُيْحَمَل إلَى ُعْثَماَن، َفُحِمَل إلَْيِه، َفَذَكَر لَُه َشأَْن  َفَقالُوا لَُه: إنَّ

َماُن؟ َفَقاََل َجِميًعا: َوِعْنَدهُ َعلِيُّ ْبُن أَِبي َطالٍِب، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َفَسأَلَُهَما ُعثْ  -اْمَرأَِتِه 

ِئي َيِئْسَن  َها لَْيَسْت ِمْن اْلَقَواِعِد الَلَّ ُه َيِرُثَها إْن َماَتْت، َفإِنَّ َنَرى أَْن َتِرَثُه إْن َماَت، َوأَنَّ

ِئي لَْم َيِحْضَن.  ِمْن اْلَمِحيِض، َوََل ِمْن اأْلَْبَكاِر الَلَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن: أَنَّ ُعمَ ■  ِ ْبَن َمْسُعوٍد َقاََل َجِميًعا ِفي َعْن ُمَحمَّ اِب، َوَعْبَد َّللاَّ َر ْبَن اْلَخطَّ

َها َتْنَتِظُر َحتَّى َتْيأََس ِمْن اْلَمِحيِض. ِة َتْطلُُق َفََل َتِحيُض: إنَّ ابَّ  الشَّ

ُه َطلََّق اْمَرأََتُه َتْطلِيَقًة أَْو َتْطِلَقَتْيِن، ُثمَّ اْرَتَفَعتْ ■  َة َعَشَر  َعْن َعْلَقَمَة أَنَّ َحْيَضُتَها ِستَّ

َثُه  ُ َعَلْيك ِميَراَثَها، َوَورَّ ِ ْبُن َمْسُعوٍد: َحَبَس َّللاَّ َشْهًرا ُثمَّ َماَتْت؟ َفَقاَل لَُه َعْبُد َّللاَّ

 ِمْنَها.)صحيح ومثله عن ابن عباس وابن عمر وَل يصحان(

َما اْمَرأٍَة َطلَُقْت َفَحاَضْت َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َقاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن الْ ■  اِب أَيُّ َخطَّ

َها َتْنَتِظُر ِتْسَعَة أَْشُهٍر، َفإِْن َباَن ِبَها  َحْيَضًة أَْو َحْيَضَتْيِن، ُثمَّ ُرِفَعْت َحْيَضُتَها "، َفإِنَّ

ْت َبْعَد التِّْسَعِة اأْلَْشُهِر َثََلَثَة أَْشُهٍر ُثمَّ   َحلَّْت.)ضعيف منقطع( َحْمٌل َفَذلَِك، َوإَِلَّ اْعَتدَّ

، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َوِمْن َطِريِق  قال المؤلف: َوَصحَّ ِمْثُل َهَذا َعْن اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ

ْهِريُّ  -َمالٍِك َعْن اْبِن ِشَهاٍب  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ِمْثُل َقْوِل ُعَمَر ِفي  -ُهَو الزُّ

 دُّ َسَنًة.اْلُمْسَتَحاَضِة َتْعتَ 

ُه ُسِئَل َعْن الَِّتي َتِحيُض َفَيْكُثُر َدُمَها َحتَّى ََل َتْدِرَي َكْيَف َحْيَضُتَها؟ ■  َعْن ِعْكِرَمَة أَنَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: }إِِن اْرَتْبُتْم{ ]الطَلق:  يَبُة، الَِّتي َقاَل َّللاَّ [ 4َقاَل: َتْعَتدُّ َثََلَثَة أَْشُهٍر َوِهَي الرِّ

 َذلَِك اْبُن َعبَّاٍس، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت.)ضعيف فيه مجهول(َقَضى بِ 

 0881]َمْسأَلٌَة َتَقاُرُب اأْلَْقَراِء أَْو َتَباُعُدَها[م

ُق  -ََل َحدَّ ِفي َذلَِك  -َوَسَواٌء ِفيَما َذَكْرَنا َتَقاُرُب اأْلَْقَراِء أَْو َتَباُعُدَها  ُه ََل ُتَصدَّ إَلَّ أَنَّ

ْوُج َقْولََها، إَلَّ ِبأَْرَبٍع ُعُدوٍل ِمْن النَِّساِء َعالَِماٍت، َيْشَهْدَن اْلَمْرأَةُ فِ  ي َذِلَك إَذا أَْنَكَر الزَّ

َها َحاَضْت َحْيًضا أَْسَوَد ُثمَّ َطُهَرْت ِمْنُه  أَْو ِبَشَهاَدِة اْمَرأََتْيِن  -َهَكَذا َثََلَثَة أَْقَراٍء  -أَنَّ

ا، َوََل َرُسولُُه َكَذلَِك َمَع َيِميِنَها؛ أِلَ  َ َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيُحدَّ ِفي َذلَِك َحد ً ُ َعلَْيِه  -نَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 [ ..64}َوَما َكاَن َربَُّك َنِسي ًا{ ]مريم:  -َوَسلََّم 

ْوُج  َق ِفي َذلَِك إَذا أَْنَكَر الزَّ ا أَْن ََل ُتَصدَّ ِ  -َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َفِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ى َّللاَّ

ِعَيٌة ُبْطََلَن َحقٍّ َثاِبٍت ِلَزْوِجَها ِفي َرْجَعِتَها  - َعى، َوِهَي ُمدَّ  -َحَكَم ِباْلَبيَِّنِة َعلَى َمْن ادَّ

ْت أَْم َكِرَهْت  َ َتَعالَى َجعَ  -أََحبَّ َنِة َعْدٍل... َفإِْن ِقيَل: إنَّ َّللاَّ ُق إَلَّ ِبَبيِّ َل َثََلَثَة َفََل ُتَصدَّ

ُه ََل َيُكوُن قُْرٌء ِفي أََقلَّ مِ  ْن أَْشُهٍر ِبإَِزاِء َثََلَثِة أَْقَراٍء ، ُقْلَنا: َنَعْم، َولَْيَس َذلَِك ِبُموِجٍب أَنَّ

ُكْم ُتِجيُزوَن َكْوَن  ِة، أِلَنَّ ُل ُمْبِطٍل لَِهِذِه اْلُحجَّ قُْرَءْيِن َشْهٍر، َوََل ِفي أَْكَثَر ِمْنُه، َوأَْنُتْم أَوَّ
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ِفي َشْهٍر َواِحٍد، َوُتِجيُزوَن أَْن َيُكوَن قُْرٌء َواِحٌد أَْكَثَر ِمْن َثََلَثِة أَْشُهٍر ِ.. َفَوَجَب 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَبَياِن َرُسولِِه  ُجوُع إلَى َكََلِم َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الرُّ  .-َصلَّى َّللاَّ

اٍم ََل 228َلَثَة قُُروٍء{ ]البقرة: َفَوَجْدَناهُ َتَعالَى َقاَل: }ثَ  [ َوَلْم َيُحدَّ ِفي َذلَِك ِبَعَدِد أَيَّ

ا{ ]مريم:   [ .64ُتَتَجاَوُز: }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسي ً

ََلُم  -َوأََمَر  ََلةُ َوالسَّ ََلَة، َفإَِذا أَْدَبَرْت  -إَذا أَْقَبلَْت اْلَحْيَضُة  -َعلَْيِه الصَّ أَْن َتَدَع الصَّ

ََلُم  -لَّْت، َوَصاَمْت، َوَحلَّْت ِلَبْعلَِها َوَقاَل صَ  ََلةُ َوالسَّ َدُم اْلَحْيِض أَْسَوُد : »-َعلَْيِه الصَّ

ََلةَ  ََلُم  -َولَْم َيُحدَّ « ُيْعَرُف َفإَِذا أَْقَبَل َفَدِعي الصَّ ََلةُ َوالسَّ ا، َفََل َيُجوُز  -َعلَْيِه الصَّ َحد ً

ْحِديُد ِفي ْق إَلَّ ِبَبيَِّنِة َعْدٍل َكَما  أِلََحٍد التَّ ُه إْن أَْنَكَر َزْوُجَها َذلَِك َلْم ُتَصدَّ َذلَِك إَلَّ أَنَّ

 َذَكْرَنا.

ْت َوَقاَلْت: ِهَي َلْم َتِتمَّ  َتَها َقْد َتمَّ ْوُج أَنَّ ِعدَّ َعى الزَّ ٍق  -َوَكَذلَِك إْن ادَّ ْوُج َغْيُر ُمَصدَّ َفالزَّ

َها َحاِمٌل، َوأَْنَكَر  إَلَّ ِبَبيَِّنٍة، َوِهيَ  َعْت أَنَّ ًعى َعَلْيَها.. َولَْو ادَّ َها ُمدَّ َقٌة َمَع َيِميِنَها؛ أِلَنَّ ُمَصدَّ

. ْوُج َذلَِك ُعِرَض َعَلْيَها ِمْن اْلَقَواِبِل َمْن ََل ُيَشكُّ ِفي َعَدالَِتِهنَّ أَْرَبٌع، َوََل ُبدَّ  الزَّ

ا ُيوِجُبُه اْلَحْمُل، َوإِْن َشِهْدَن ِبأَْن ََل َحْمَل ِبَها َبَطلَْت َفإِْن َشِهْدَن ِبَحْملَِها َقَضى ِبمَ 

ُهنَّ َكَذْبَن أَْو أُوِهْمَن َقَضى َعلَْيَها ِبَردِّ َما  -َفلَْو َشِهْدَن  -َدْعَواَها  ِبَحْملَِها ُثمَّ َصحَّ أَنَّ

ْوِج ِمْن َنَفَقٍة َوِكْسَوٍة.  أََخَذْت ِمْن الزَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: النخعي■

تصدق المرأة في قولها دون الحاجة لبينة.)عبيد بن عمير ومسروق وسليمان بن ■

 يسار(

َفَساُء ِفي أََقلَّ ِمْن ■  ُق النُّ ِة ِفي أََقلَّ ِمْن ِستِّيَن َيْوًما َوََل ُتَصدَّ ُق ِفي اْنِقَضاِء اْلِعدَّ ََل ُتَصدَّ

 .)أبو حنيفة(َخْمَسٍة َوَثَماِنيَن َيْوًما

ُد ■  ِة ِفي أََقلَّ ِمْن ِتْسَعٍة َوَثََلِثيَن َيْوًما.) أَُبو ُيوُسَف، َوُمَحمَّ ُق ِفي اْنِقَضاِء اْلِعدَّ ََل ُتَصدَّ

 ِفي ُموِجِب أَْقَواِلِه( -َوَمالٌِك  -ْبُن اْلَحَسِن، َوُسْفَياُن ِفي أََحِد َقْولَْيِه 

ق ِفي أََقلَّ ِمْن خَ ■ :  ُد ْبُن اْلَحَسِن: ََل ََل ُتَصدِّ ْمَسٍة َوِستِّيَن َيْوًما.)أبو يوسف َوَقاَل ُمَحمَّ

قَُها ِفي أََقلَّ ِمْن أَْرَبَعٍة َوَخْمِسيَن َيْوًما َوَساَعًة(  أَُصدِّ

َة ِباأْلَْقَراِء ِفي أََقلَّ ِمْن َخْمَسٍة َوأَْرَبِعيَن َيْوًما.)الحسن بن حى(■  ُق اْلُمْعَتدَّ  ََل ُتَصد 

ُق ِفي أََقلَّ ِمْن أَْرَبِعيَن َيْوًما.)األوزاعي(ََل ■    ُتَصدِّ

ْق ِفي أََقلَّ ِمْن َثََلَثِة أَْشُهٍر.)أبو عبيد(■  َنٍة لَْم ُتَصدَّ  إْن َلْم َتأِْت ِبَبيِّ

ُق ِفي أََقلَّ ِمْن اْثَنْيِن َوَثََلِثيَن َيْوًما، َوَبْعِض َيْوٍم.)الشافعي أِلَنَّ أََقلَّ ■  اْلَحْيِض  ََل ُتَصدَّ

ْهِر َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما(  ِعْنَدهُ ِفي َهَذا اْلَقْوِل َيْوٌم،، َوأََقلُّ الطُّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَِّبيِّ ■  ا أَْو َسْبًعا: »-َصلَّى َّللاَّ ِ ِست ً  ضعيف(«)َتِحيُض ِفي ِعْلِم َّللاَّ

، َقاَل: جَ ■  ْعِبيِّ َعْت َعْن الشَّ اَءْت اْمَرأَةٌ إلَى َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب َقْد َطلََّقَها َزْوُجَها َفادَّ

ْهِر َفَقاَل َعلِيٌّ ِلُشَرْيٍح: قُْل ِفيَها َفَقاَل ُشَرْيٌح: إْن  َها َحاَضْت َثََلَثَة ِحَيٍض ِفي الشَّ أَنَّ
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ْن ُيْرَضى ِديُنُه، َوأََماَنُتهُ  -َجاَءْت ِبَبيَِّنٍة  َها َحاَضْت ِفي َشْهٍر  - ِممَّ ِمْن ِبَطاَنِة أَْهلَِها أَنَّ

: قالون  َثََلًثا: َطُهَرْت ِعْنَد ُكلِّ قُْرٍء َوَصلَّْت، َفِهَي َصاِدَقٌة؟ َوإَِلَّ َفِهَي َكاِذَبٌة، َفَقاَل َعلِيٌّ

ِة. - وِميَّ  َيْعِني: أََصْبت ِبالرُّ

َفَحاَضْت ِفي َنْحٍو ِمْن أَْرَبِعيَن لَْيلًَة َثََلَث ِحَيٍض،  َعْن َقَتاَدَة َقاَل: إنَّ اْمَرأًَة َطلَُقتْ ■ 

: إْن َشِهَد أَْرَبَعٌة ِمْن  َفاْخَتَصُموا إلَى ُشَرْيٍح َفَرَفَعُهْم إلَى َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب؟ َفَقاَل َعلِيٌّ

 ْعَتدَّ َثََلَث ِحَيٍض ِفي َثََلَثِة أَْشُهٍر.ِنَساِئَها أَنَّ َحْيَضَها َكاَن َهَكَذا أََباَنْت ِمْنُه، َوإَِلَّ َفْلتَ 

َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن  -َوَقاَل اْبُن ُعَيْيَنَة  -َعْن َمْسُروٍق، َوَعْن أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب ■ 

 َها.ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َقاََل َجِميًعا: ِمْن اأْلََماَنِة أَنَّ اْلَمْرأََة اُْؤُتِمَنْت َعَلى َفْرجِ 

ةُ اْلَوَفاِة َواْْلِْحَداِد[م  0881]َمْسأَلٌَة ِعدَّ

ِغيَرَة  ةُ اْلَوَفاِة َواْْلِْحَداِد ِفيَها َيْلَزُم الصَّ َوَكَذلَِك اْلَمْجُنوَنُة .. َفإِْن  -َولَْو ِفي اْلَمْهِد  -َوِعدَّ

ْهِر َمَشْت: أَرْ  ِل لَْيلٍَة ِمْن الشَّ ِة ِمْن أَوَّ َبَعُة أَِهلٍَّة َوَعْشُر لََياٍل ِمْن اْلِهََلِل اْبَتَدأَْت ِباْلِعدَّ

ُه  ُتَها َوَحلَّْت لِْْلَْزَواِج؛ أِلَنَّ ْت ِعدَّ اْلَخاِمِس، َفإَِذا َطلََع اْلَفْجُر ِمْن اْلَيْوِم اْلَعاِشِر: َفَقْد َتمَّ

اَم [ َفُهَو لَْفُظ َتأِْنيٍث، َفُهَو لِلَّيَ 234َتَعالَى َقاَل: }َوَعْشًرا{ ]البقرة:  الِيِ، َولَْو أََراَد اأْلَيَّ

 لََقاَل: َوَعْشَرًة.

ُتَها ِماَئُة لَْيلٍَة َوِستٍّ َوِعْشُروَن لَْيلًَة ِبَما بَ  ِة َقْبَل َذلَِك أَْو َبْعَدهُ، َفِعدَّ ْيَنَها ِمْن َوإِْن َبَدأَْت ِباْلِعدَّ

 ِ اِم َفَقْط؛ لَِقْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ  -اأْلَيَّ ْهُر ِتْسَعٌة َوِعْشُرونَ : »-َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َوََل « الشَّ

اِم َشْهٍر َواِحٍد ِبَما لَْيَس ِمْنُه، َهَذا ُمَحاٌل ِبََل َشكٍّ  ِ َتَعالَى  -َيُجوُز أَْن ُيَحاَل َبْيَن أَيَّ َوِباّلَِلَّ

ْوِفيُق.  التَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:مالك والشافعي.■

ةُ، َوََل إْحَداَد َعَلْيَها َعلَيْ ■  َها َغْيُر ُمَخاَطَبٍة.)أبو حنيفة( -َها اْلِعدَّ  َقاَل: أِلَنَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ إنَّ اْبَنِتي ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوُجَها■   أُمَّ َسلََمَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنيَن َتقُوُل: َقالَْت اْمَرأَةٌ: َيا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َوَقْد اْشَتَكْت  لَُها؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْيَنَها أََفُنَكحِّ َما ِهَي  -َصلَّى َّللاَّ ََل ََل إنَّ

 صحيح(«)أَْرَبَعُة أَْشُهٍر َوَعْشرٌ 

ََلُم  -قال المؤلف: َفلَْم َيُخصَّ  ََلةُ َوالسَّ  َكِبيَرًة ِمْن َصِغيَرٍة، َوََل َعاِقلًَة ِمنْ  -َعلَْيِه الصَّ

 َفَهَذا ُعُموٌم َزاِئٌد َعلَى َما ِفي اْلقُْرآِن. -َمْجُنوَنٍة، َوََل َخاَطَبَها، َبْل َخاَطَب َغْيَرَها ِفيَها 

ةُ ِمْن َوَفاٍة َتْجَتِنُب اْلُكْحلَ[م  0881]َمْسأَلٌَة اْلُمْعَتدَّ

ِة ِمْن اْلَوَفاِة أَْن َتْجَتِنَب اْلُكْحَل كُ   -لَُّه ِلَضُروَرٍة أَْو لَِغْيِر َضُروَرٍة َوَفْرٌض َعلَى اْلُمْعَتدَّ

َماُد -ََل لَْيًَل َوََل َنَهاًرا  -َولَْو َذَهَبْت َعْيَناَها  ا الضِّ  َفُمَباٌح لََها. -، َوأَمَّ

ْأِس، أَْو َعلَى اْلَجَسِد، أَْو  ا ُيْلَبُس ِفي الرَّ َوَتْجَتِنُب أَْيًضا َفْرًضا: ُكلَّ َثْوٍب َمْصُبوٍغ ِممَّ

ْفَرةُ، َوَغْيُر َذِلَك َعلَ  َواُد، َواْلُخْضَرُة، َواْلُحْمَرةُ َوالصُّ  -ى َشْيٍء ِمْنُه، َسَواٌء ِفي َذلَِك السَّ

اةٌ ُتْعَمُل ِباْلَيَمِن، َفُهَو ُمَباٌح لََها. -إَلَّ اْلَعْصَب َوْحَدُه   َوِهَي: ِثَياٌب ُمَوشَّ

 ، َفََل َتْقَرُبُه ُكلَُّه ُجْملًَة.َوَتْجَتِنُب أَْيًضا َفْرًضا: اْلِخَضاَب ُكلَّهُ 
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 َوَتْجَتِنُب اَِلْمِتَشاَط َحاَش ِباْلِمْشِط َفَقْط، َفُهَو َحََلٌل لََها.

يَب ُكلَُّه َفََل َتْقَرُبُه َحاَشا َشْيًئا ِمْن ُقْسٍط، أَْو إْظَفاٍر ِعْنَد  -َوَتْجَتِنُب أَْيًضا َفْرًضا  الطِّ

 ُطْهِرَها َفَقْط.

َها: أَْن َتْلَبَس َبْعَد َذلَِك َما َشاَءْت ِمْن َحِريٍر أَْبَيَض، أَْو أَْصَفَر ِمْن لَْوِنِه الَِّذي َلْم َوُمَباٌح لَ 

اَن اأْلَْبَيَض ِمْن ِدْبِق  ُيْصَبْغ، َوُصوَف اْلَبْحِر الَِّذي ُهَو لَْوُنُه، َواْلقُْطَن اأْلَْبَيَض، َواْلَكتَّ

، َوَغْيرَ  َهِب  ُمَضَر، َواْلَمْرِويَّ َواْلُحلِيَّ ُكلَُّه:  -َذلَِك ،َوُمَباٌح لََها: أَْن َتْلَبَس اْلَمْنُسوَج ِبالذَّ

اَم،  ِد، َوَغْيِر َذِلَك ، َوَتْدُخُل اْلَحمَّ ُمرُّ ِة، َواْلَجْوَهِر َواْلَياقُوِت، َوالزُّ َهِب، َواْلِفضَّ ِمْن الذَّ

ْفِل فَ  ، َوالطَّ ِهَي َخْمَسُة أَْشَياَء َتْجَتِنُبَها َفَقْط.. َواْْلِْحَداُد َواِجٌب َوَتْغِسُل َرْأَسَها ِباْلِخْطِميِّ

ِة  يَّ مِّ ُ{... َفإِْن ِقيَل: اْلَمْعَنى ِفي  -َعلَى الذِّ ِ َتَعالَى: }َوأَِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْنَزَل َّللاَّ لَِقْوِل َّللاَّ

يَنِة ،ُقْلَنا: َحاَشا ّلِِلَِّ  ِ اْْلِْحَداِد اْجِتَناُب الزِّ ِ لَْو أََراَد َرُسوُل َّللاَّ ُ  - ِمْن َذلَِك، َوَّللَاَّ َصلَّى َّللاَّ

َباِغ إَلَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُل ِبِذْكِر الصِّ َذلَِك لََما َعَجَز َعْن َكلَِمٍة َواِحَدٍة َيقُولَُها، َوََل ُيَطوِّ

يِب إَلَّ اْلُقْسَط، َواأْلَْظَفا ًة، َوِبِذْكِر اْلُكْحِل، اْلَعْصَب، َوِبِذْكِر الطِّ ْهِر، َخاصَّ َر ِعْنَد الطُّ

ًة، َوُهَو  ََلُم  -َواَِلْمِتَشاِط، ِفي اَِلْخِتَضاِب َخاصَّ ََلُة َوالسَّ َقْد أُوِتَي َجَواِمَع  -َعلَْيِه الصَّ

 اْلَكِلِم..

َما َقَصَد ِباْْلِْحَداِد اْلُحْزَن، قُْلَنا: َهَذا اْلَكذِ  ُب، لَْو َكاَن َذلَِك لََكاَن َواِجًبا َعلَى َفإِْن َقالُوا: إنَّ

ِبيِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّ ُ  -الَِّذي ََل ُحْزَن أَْوَجَب ِمْن اْلُحْزِن َعلَْيِه  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َها  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َلْم ُتَسرَّ َقطُّ َكُسُروِرَها ُثمَّ َعلَى اأْلََبَوْيِن، َولَْو أَنَّ اْمَرأًَة أَْعلََنْت ِبأَنَّ

ِل  َبعُّ ْر ِفي ُحقُوِق التَّ ِبَمْوِت َزْوِجَها لََما َكاَن َعلَْيَها ِفي َذلَِك إْثٌم، َوََل َمََلَمٌة، إْذ َلْم ُتَقصِّ

ِة، َواْلُحْزُن عَ  ِة ِفي َحَياِتِه، َولَْو َكاَن لِْلُحْزِن َعلَْيِه لََكاَن ُمَباًحا لََها َبْعَد اْلِعدَّ لَْيِه َبْعَد اْلِعدَّ

ِة اْلَمْذُكوَرِة.  لَْيَس َمْحُظوًرا، َوََل َيُجوُز لََها اْْلِْحَداُد أَْكَثَر اْلُمدَّ

 -أقوال الفقهاء:

يَنِة، َوََل َتْكَتِحُل ■  يِب، َوالزِّ ا َوُتْنَهى َعْن الطِّ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها ََل َتْلَبُس ِصَباًغا، َوََل ُحِلي ً

ُض َفإِنَّ ِفيِه ِبإِْثِمدٍ  ْبِر  -َزَعُموا  -، َفإِنَّ ِفيِه ِزيَنًة، َوََل ُتَحضِّ إْن  -َوْرًسا، َوَتْكَتِحُل ِبالصَّ

ٍة َفََل َتْنِزُعُه  -َشاَءْت  َوإِْن لَْم َيُكْن َعَلْيَها َفََل  -إْن َشاَءْت  -َفإِْن َكاَن َعلَْيَها ُحلِيُّ ِفضَّ

ي يِب: َفلََها أَْن َتَتَداَوى ِبِه، َتْلَبُسُه ُتِريُد ِبِه الزِّ ْت إلَى اْْلِْثِمِد، أَْو الطِّ َنَة، َفإِْن اُْضُطرَّ

اِء، َواْلَكَتِم  َهَب لََها، َولَِغْيِرَها إَلَّ أَْن َيُكوَن َخاَتًما. َولََها أَْن َتْمَتِشَط ِباْلِحنَّ َيْكَرهُ الذَّ ََ َو

،  -ََل ُتَزيُِّن َهْوَدَجَها ،َولَْيَس اْلقُْسُط، َواأْلَْظَفاُر ِطيًبا، وَ  إْن َرِكَبْت ِفيِه َوَرأَى: اْلَمْرِويَّ

ٍة ِفيَها فُُصوُص  -َواْلَهَرِويَّ ِزيَنًة  َوَرأَى اللُّْؤلَُؤ ِزيَنًة. َقاَل: َفإِْن َكاَن َعلَْيَها َخَواِتُم ِفضَّ

ِغيَرِة َفِْلَْهلَِها أَْن ُيَزيُِّنوَها َقاَل: َفإِْن تُ  -َيَواِقيُت، أَْو َغْيُرهُ: َفلََها أَْن َتْلَبَسُه  ُوفَِّي َزْوُج الصَّ

 َوُيَطيُِّبوَها.)عطاء(

ا، َوََل َثْوًبا َمْصُبوًغا ِبَشْيٍء ِمْن اأْلَْصَباِغ.) ُرِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ■  ََل َتْلَبُس ُحلِي ً

ْحَمِن، َوُعْرَوَة ْبنِ  َبْيِر، َوَعَطاٍء، َوَيْحَيى ْبِن َسِعيٍد  اْلُمَسيِِّب، َوَعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الرَّ الزُّ

، َوَرِبيَعة(  اأْلَْنَصاِريِّ

اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها ََل َتْكَتِحُل، َوََل َتْخَتِضُب َوََل َتْمَتِشُط، َوََل َتْلَبُس َثْوًبا ِفيِه ■ 
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 َب.)عروة بن الزبير(َوْرٌس، أَْو َزْعَفَراٌن، َوََل َتْلَبُس اْلُحْمَرَة إَلَّ اْلَعصْ 

َواُد، َوََل َتْلَبُس الثَِّياَب اْلُمْصَبَغَة، َوََل َتْلَبُس ُحِلي ًا ■  ُيْكَرهُ لِْلُمَتَوفَّى َعْنَها: اْلَعْصُب َوالسَّ

 َوََل ِطيًبا.)الزهري(

يَب، َوََل َتْكَتِحُل ِبُكْحلٍ ■  ْفَرَة، َوََل الطِّ ِزيَنًة، لَِكْن ِبُزوٍر،  اْلُمَتَوفَّى َعْنَها ََل َتَمسُّ الصُّ

 أَْو َصْبٍر، إَلَّ أَْن َتْرَمَد َفَتْكَتِحَل.)النخعي(

ْعَفَراِن، ■  َياِب اْلَمْصُبوَغِة ِباْلَوْرِس، َوالزَّ يِب، َواْلُكْحِل، َوالثِّ يَنِة، َوالطِّ َتْمَتِنُع ِمْن الزِّ

ًة  ِهُن ِبَزْيٍت أَْصًَل، سَ  -َواْلُعْصفُِر َخاصَّ ًبا َكاَن أَْو َغْيَر ُمَطيٍَّب ،َويَباُح َوََل َتدَّ َواًء ُمَطيَّ

 لََها اْلَخزَّ اأْلَْحَمَر.)أبو حنيفة(

: اْلَخاَتَم، َوَغْيَرهُ ■  يَنَة ُكلََّها، َواْلُحلِيَّ ، َوََل اْلَعْصَب، إَلَّ  -َتْجَتِنُب الزِّ َوََل َتْلَبُس اْلَخزَّ

ًة، َوََل َثوْ  ًبا َمْصُبوًغا إَلَّ ِبَسَواٍد َوََل َتْكَتِحُل أَْصًَل، َوََل َتْقَرُب اْلَعْصَب اْلَغلِيَظ َخاصَّ

اٍء، َوََل ِبَكَتٍم، َوََل  ًبا ِبَرْيَحاٍن، أَْو َغْيِرِه، َوََل َتْمَتِشُط ِبِحنَّ يِب، َوََل ُدْهًنا ُمَطيَّ  َشْيًئا ِمْن الطِّ

ْدِر، وَ  ْأِس، لَِكْن ِبالسِّ ْيَرُج.)مالك( -َما أَْشَبَهُه ِبَشْيٍء َيْخَتِمُر ِفي الرَّ ْيِت َوالشَّ ِهُن ِبالزَّ  َوَتدَّ

ْأِس، َوَغْيِرِه، َوََل َتْكَتِحُل ■  ْيَت، َوَغْيَرهُ، ِفي الرَّ ْهَن ُكلَُّه: الزَّ يَنَة ُكلََّها، َوالدُّ َتْجَتِنُب الزِّ

ْت إلَى َما ِفيِه ِزيَنٌة ِمْنُه ِبَما ِفيِه ِزيَنٌة، َوََل َبأَْس ِباْلُكْحِل الَِّذي ََل ِزيَنَة ِفيهِ  ، َفإِْن اُْضُطرَّ

ْبِر، َوَنْحِوِه ،َوَتْجَتِنُب ُكلَّ ِصَباٍغ ِفيِه ِزيَنٌة، َوَتْلَبُس  َجَعلَْتُه َلْيًَل، َوَمَسَحْتُه َنَهاًرا، َكالصَّ

َواِد، وَ  َواِد، َواْلُخْضَرِة اْلُمَقاِرَبِة لِلسَّ َوَتْجَتِنُب  -َما لَْيَس ِبِزيَنٍة اْلَبَياَض، َواْلَمْصُبوَغ ِبالسَّ

يَب.)الشافعي(  الطِّ

َباِن، ■  يَّ اْلُمَطلََّقُة َثََلًثا، أَْو اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها َيْكَتِحََلِن َوَيْمَتِشَطاِن َوَيطَّ

 َوَيْخَتِضَباِن، َوَيْنَتِعََلِن، َوَيَضَعاِن َما َشاَءَتا.)الحسن البصري(

.)الحكم بن عتيبة( اْلُمَتَوفَّى■   َعْنَها ََل ُتِحدُّ

 -األحاديث واآلثار:

َها النَِّبيَّ ■ » اِم ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوُجَها، َفأََتْت أُمُّ  -َعْن َزْيَنَب ِبْنِت أُمِّ َسلََمَة أَنَّ اْبَنَة النَّحَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  لَُها؟ َقاَل: ََل َقالَْت: إنِّي َفَقالَْت: إنَّ اْبَنِتي َتْشَتِكي َعيْ  -َصلَّى َّللاَّ َنَها أََفأَُكحِّ

 صحيح(«)أَْخَشى أَْن َتْنَفِقَئ َعْيُنَها َقاَل: َوإِْن اْنَفَقأَتْ 

 ■ ِ َة َقالَْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َعِطيَّ ََل ُتِحدُّ اْلَمْرأَُة َعلَى » -َصلَّى َّللاَّ

َها ُتِحدُّ َعلَْيِه أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا َوََل َتْلَبُس َثْوًبا َميٍِّت َفْوَق  َثََلٍث إَلَّ َعلَى َزْوٍج َفإِنَّ

َمْصُبوًغا إَلَّ َثْوَب َعْصٍب َوََل َتْكَتِحُل َوََل َتْمَتِشُط، َوََل َتَمسُّ ِطيًبا إَلَّ ِعْنَد ُطْهِرَها 

 صحيح(«)أَْظَفارٍ ِحيَن َتْطُهُر: ُنْبَذًة ِمْن ُقْسٍط وَ 

 ■ ِ َة أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َعِطيَّ ََل َيِحلُّ َِلْمَرأٍَة ُتْؤِمُن »َقاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر أَْن ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت َفْوَق َثََلٍث إَلَّ َعلَى َزْوٍج َوََل َتْكَتِحَل َوََل   ِباّلَِلَّ

 صحيح(«)َتْخَتِضَب َوََل َتْلَبَس َثْوًبا َمْصُبوًغا

ِبيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َسلََمَة َعْن النَّ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها: ََل »َقاَل  -َصلَّى َّللاَّ

َقَة َوََل اْلُحلِيَّ   م بن طهمان ضعيف(إبرهي«)َتْلَبُس اْلُمَعْصَفَر ِمْن الثَِّياِب َوََل اْلُمَمشَّ

َها أَنَّ َزْوَجَها ُتُوفَِّي َعْنَها َفأَْرَسلَْت َمْوََلَتَها إلَى أُمِّ ■  عن أُمُّ َحِكيٍم ِبْنُت أَُسْيَد َعْن أُمِّ
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ِمْنُه  َسلََمَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َتْسأَلَُها َعْن ُكْحِل اْلَجََلِء؟ َفَقالَْت: ََل َتْكَتِحُل ِبِه إَلَّ أِلَْمٍر ََل ُبدَّ 

ِبيَّ  َهاِر َفإِنَّ النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َيْشَتدُّ َعَلْيِك َوَتْمَسِحيَنُه ِبالنَّ َدَخَل َعلَيَّ ِحيَن  -َصلَّى َّللاَّ

َوَقْد َجَعْلُت َعلَى َعْيِني َصْبًرا َفَقاَل: َما َهَذا َيا أُمَّ َسلََمَة؟ قُْلُت: َيا  -ُتُوفَِّي أَُبو َسلََمَة 

ُه َيُشبُّ اْلَوْجَه َفََل َتْجَعلِيَنُه إَلَّ ِباللَّْيِل َرسُ  َما ُهَو َصْبٌر َلْيَس ِفيِه ِطيٌب، َفَقاَل: إنَّ ِ إنَّ وَل َّللاَّ

ُه ِخَضاٌب؟ قُْلت: ِبأَيِّ َشْيٍء  اِء َفإِنَّ يِب َوََل ِباْلِحنَّ َهاِر َوََل َتْمَتِشِطي ِبالطِّ َوَتْنِزِعيَنُه ِبالنَّ

ْدِر ُتَغلِِّفيَن ِبِه َرْأَسكِ أَْمَتِشُط يَ  ِ؟ َقاَل: ِبالسِّ ضعيف() أُمُّ َحِكيٍم: َمْجُهولٌَة، «)ا َرُسوَل َّللاَّ

َها أََشدُّ إيَغاًَل ِفي اْلَجَهالَِة(  َوأُمُّ

اِد ْبِن اْلَهاِدي ■  ِ ْبِن َشدَّ ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َقاَل  - َصلَّى َّللاَّ

اٍم َفاْلَبِسي َما ِشْئِت، أَْو إَذا َكاَن َبْعَد َثََلَثةِ   َِلْمَرأَِة َجْعَفِر ْبِن أَِبي َطالٍِب: إَذا َكاَن َثََلَثُة أَيَّ

امٍ  .)ضعيف منقطع(« أَيَّ  ُشْعَبُة َشكَّ

ُ َعَليْ  -أَنَّ أَْسَماَء ِبْنَت ُعَمْيٍس اْسَتأَْذَنْت النَِّبيَّ ■ » أَْن َتْبِكَي َعلَى  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

اٍم: أَْن َتَطهَِّري  -َوِهَي اْمَرأَُتُه  -َجْعَفٍر  اٍم، ُثمَّ َبَعَث إَلْيَها َبْعَد َثََلَثِة أَيَّ َفأَِذَن لََها َثََلَثَة أَيَّ

 ضعيف منقطع(«)َواْكَتِحلِي.

ْخَتِضُب، َوََل َتْلَبُس اْلُمَعْصَفَر، َوََل َثْوًبا َعْن اْبِن ُعَمَر: ََل َتْكَتِحُل َوََل َتَطيَُّب، َوََل تَ ■ 

يَنَة. َوََل َتْكَتِحُل ِبُكحْ  ، َوََل َتْلَبُس َشْيًئا ُتِريُد ِبِه الزِّ ُن ِبُحلِيٍّ يَّ ٍل َمْصُبوًغا إَلَّ ُبْرًدا، َوََل َتزَّ

يَنَة إَلَّ أَْن َتْشَتِكَي َعْيَنَها.)صحيح(  ُتِريُد ِبِه الزِّ

ُعَمَر ََل َتَمسُّ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها ِطيًبا، َوََل َتْخَتِضُب َوََل َتْكَتِحُل، َوََل  َعْن اْبنِ ■ 

 َتْلَبُس َثْوًبا َمْصُبوًغا، إَلَّ َثْوَب َعْصٍب َتَتَجْلَبُب ِبِه.)صحيح(

َياِب اْلُمْصَبَغِة اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها:  -أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن  -َعْن أُمِّ َسلََمَة ■  ََل َتْلَبُس ِمْن الثِّ

ُب.  َشْيًئا، َوََل َتْكَتِحُل، َوََل َتْلَبُس َخاَتًما، َوََل َتْخَتِضُب، َوََل َتَطيَّ

: اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها ََل َتَمسُّ ِطيًبا، -أَْو َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ■ 

، َوََل َتْخَتِضُب. َوََل َتْلَبسُ   َثْوًبا َمْصُبوًغا، َوََل َتْكَتِحُل، َوََل َتْلَبُس اْلُحلِيَّ

أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن : ََل َتْلَبُس اْلُمَتَوفَّى َعْنَها ُمَعْصَفًرا، َوََل َتْقَرُب ِطيًبا، َوََل  -َعْن َعاِئَشَة ■ 

ا، َوَتْلَبُس  ِثَياَب اْلَعْصِب.)ضعيف() ِفيَه اْبَن  -َشاَءْت  إنْ  -َتْكَتِحُل، َوََل َتْلَبُس ُحلِي ً

 لَِهيَعَة(

 0881]َمْسأَلٌَة اْْلِْحَداد َعلَى اْلَميِّت[م

اٍم َعلَى أٍَب، أَْو أٍَخ، أَْو اْبٍن، أَْو أُمٍّ، أَْو َقِريٍب، أَْو  َفلَْو اْلَتَزَمْت اْلَمْرأَةُ َهَذا َثََلَثَة أَيَّ

 اًحا.َقِريَبٍة: َكاَن َذلَِك ُمبَ 

َها َسِمَعْت أُمَّ َحِبيَبَة، َوَزْيَنُب ِبْنُت َجْحٍش ■ » َها أَْخَبَرْتُه أَنَّ َعْن َزْيَنَب ِبْنِت أَِبي َسلََمَة أَنَّ

ْي اْلُمْؤِمِنيَن  - ِ  -أُمَّ ُهَما َسِمَعَتا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َتقُوََلِن: إنَّ َيقُوُل ََل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر أَْن ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت َفْوَق َثََلٍث إَلَّ َعلَى َزْوٍج َيحِ  لُّ َِلْمَرأٍَة ُتْؤِمُن ِباّلَِلَّ

 صحيح(«)أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا

 0889]َمْسأَلٌَة َلْيَس َعلَى اْلُمَطلََّقِة َثََلًثا إْحَداٌد[م

ْوَجَب اْْلِْحَداَد َعلَى اْلُمَطلََّقِة َثََلًثا َولَْيَس َعلَى اْلُمَطلََّقِة َثََلثً 
ُة َمْن أَ ا إْحَداٌد أَْصًَل.. ُحجَّ
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 أَْن َقالُوا: ِهَي ُمَفاِرَقٌة لَِزْوِجَها َكاْلُمَتَوفَّى َعْنَها َفَيِجُب أَْن َيُكوَن ُحْكُمُهَما َواِحًدا.

: َما َنْعلَُم لَُهْم َشَغًبا َغْيَر َهَذا،   َوُهَو َشَغٌب َفاِسٌد؛ أِلَنَّ اْلِقَياَس ُكلَُّه َباِطٌل.َقاَل َعلِيٌّ

 -ِعْنَدُكْم  -ُثمَّ ُيَقاُل لَُهْم: َهَلَّ أَْوَجْبُتْم اْْلِْحَداَد َعلَى اْلُمََلِعَنِة، َواْلُمْخَتلَِعِة، َواْلُمَطلََّقِة 

.َطََلًقا َباِئًنا، َفُكلُّ َهُؤََلِء ِعْنَدُكْم ُمَفاِرَقاٌت أِلَْزوَ   اِجِهنَّ

 ُ ا " ُمَفاِرَقًة لَِزْوِجَها " ِبَتَماِم  -َعزَّ َوَجلَّ  -َوأَْيًضا َفَقْد َسمَّى َّللاَّ اْلُمَطلََّقَة َطََلًقا َرْجِعي ً

ِتَها، إْذ َيقُوُل َتَعالَى: }َفأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{ ]الطَلق:  [ 2ِعدَّ

ِة.َوََل ِخََلَف فِ  ِة َوََل َبْعَد اْلِعدَّ ُه ََل إْحَداَد َعَلْيَها ََل ِفي اْلِعدَّ  ي أَنَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: َعَطاٍء، َوَمالٍِك َوأَِبي ُسَلْيَماَن.■

ُتِحدُّ اْلَمْبُتوَتُة َكَما ُتِحدُّ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها.)سعيد بن المسيب والزهري وفقهاء المدينة ■ 

، َوأَُبو َحِنيَفَة، َوأَْصَحاُبُه، وا ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ ْوِريُّ لنخعي وابن سيرين وُسْفَياُن الثَّ

 َوأَُبو ُعَبْيٍد، َوأَُبو َثْوٍر(

 يكره للمطلقة ثَلثا الزينة وَل يجب ذلك عليها.)الشافعي(■

ُة اْْلِْحَداَد َحتَّى َتْنَقِضيَ  ةُ[م ]َمْسأَلٌَة أَْغَفَلْت اْلُمْعَتدَّ  0888اْلِعدَّ

ةُ، َفإِْن َكاَن ِمْن َجْهٍل َفََل َحَرجَ  ُة اْْلِْحَداَد اْلَمْذُكوَر َحتَّى َتْنَقِضَي اْلِعدَّ ، َفإِْن أَْغَفَلْت اْلُمْعَتدَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوََل ُتِعيُد َذِلَك؛ أِلَنَّ َوْقَت اْْلِْحَدادِ 
َقْد َمَضى،  َوإِْن َكاَن َعْمًدا َفِهَي َعاِصَيٌة ّلِِلَّ

 َوََل َيُجوُز َعَمُل َشْيٍء ِفي َغْيِر َمْوِضِعِه َوِفي َغْيِر َوْقِتِه.

ةُ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َوْضَع َحْملَِها َفََل ُبدَّ لََها ِمْن اْْلِْحَداِد أَْرَبعَ  ٍد إْن َكاَنْت ِعدَّ ِة َقاَل أَُبو ُمَحمَّ

َما َجاَءْت َوََل ُنوِجبُ  -أَْشُهٍر َوَعْشٍر َفأََقلَّ  ُه َعلَْيَها َبْعَد َذِلَك؛ أِلَنَّ النُُّصوَص ُكلََّها إنَّ

 ِبأَْرَبَعِة أَْشُهٍر َوَعْشٍر َفَقْط.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَقْد َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َة ِبأَْن َتْنِكَح َمْن  -َصلَّى َّللاَّ أََمَر ُسَبْيَعَة اأْلَْسلَِميَّ

اِب َفَلْم ُيْنِكْر َذلَِك َشاَءْت إْذ َوضَ  َفْت لِْلُخطَّ َعْت َحْملََها إْثَر َمْوِت َزْوِجَها ِبلََياٍل َوَقْد َتَشوَّ

 َعلَْيَها.

ُه ََل إْحَداَد َعَلْيَها َبْعَد اْنِقَضاِء َحْملَِها َقْبَل اأْلَْرَبَعِة اأْلَْشُهِر َواْلَعْشِر َوَلْم َنِجدْ   َفَصحَّ أَنَّ

ا ِبإِيَجا إْن َتَماَدى اْلَحْمُل أَْكَثَر ِمْن أَْرَبَعِة أَْشُهٍر َوَعْشٍر، َفإِْن ُوِجَد َفاْلَقْوُل  -ِبِه َعلَْيَها َنص ً

ْوِفيُق. -ِبِه َواِجٌب، َوإَِلَّ َفََل  ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

 ِ ْرَنا َقْوَل َرُسوِل َّللاَّ ُ عَ  -ُثمَّ اْسَتْدَرْكَنا إْذ َتَدبَّ ِفي َبْعِض ُطُرِق َخَبِر  -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َها َتْجَتِنُب َما َذَكَر اْجِتَناَبُه ُدوَن ِذْكِر أَْرَبَعِة أَْشُهٍر َوَعْشٍر، َفَكاَن اْلُعُموُم  َة أَنَّ أُمِّ َعِطيَّ

 أَْولَى أَْن َتَضَع َحْملََها.

 1111َثََلًثا َحْيُث أَْحَبْبَن[م َمْسأَلٌَة َتْعَتدُّ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َواْلُمَطلََّقةُ 

: -َوَتْعَتدُّ اْلُمَتَوفَّى َعْنَها، َواْلُمَطلََّقُة َثََلًثا، أَْو آِخِر َثََلٍث َواْلُمْعَتَقُة َتْخَتاُر ِفَراَق َزْوِجَها 

 َحْيُث أَْحَبْبَن.

، ََل َعلَى اْلُمَطلِِّق، َوََل َعلَى َوَرَثِة اْلَميِّ  ِت، َوََل َعلَى الَِّذي اْخَتاَرْت َوََل ُسْكَنى لَُهنَّ
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 ِفَراَقُه، َوََل َنَفَقَة.

، َوأَْن َيْرَحْلَن َحْيُث ِشْئَن. ِتِهنَّ  َولَُهنَّ أَْن َيْحُجْجَن ِفي ِعدَّ

ْجَعُة  ا ُكلُّ ُمَطلََّقٍة لِلَِّذي َطلََّقَها َعَلْيَها الرَّ ِة  -َوأَمَّ َها َفََل َيِحلُّ لَ  -َما َداَمْت ِفي اْلِعدَّ

َفَقُة َواْلِكْسَوُة َفإِْن َكاَن َخْوفٌ   اْلُخُروُج ِمْن َبْيِتَها الَِّذي َكاَنْت ِفيِه إْذ َطلََّقَها، َولََها َعلَْيِه النَّ

َة أَْلَبتَّ  -ََل لَْيًَل َوََل َنَهاًرا  -َشِديٌد، أَْو لَِزَمَها َحدٌّ َفلََها أَْن َتْخُرَج ِحيَنِئٍذ، َوإَِلَّ َفََل أَْصًَل 

 إَلَّ ِلَضُروَرٍة ََل ِحيلََة ِفيَها.

ِتِهنَّ -ُبْرَهاُن َذلَِك  َها النَِّبيُّ إَِذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلِّقُوُهنَّ لِِعدَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َيا أَيُّ : َقْوُل َّللاَّ

ُكْم َل ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبيُ  َ َربَّ قُوا َّللاَّ َة َواتَّ وِتِهنَّ َوَل َيْخُرْجَن إَِل أَْن َيأِْتيَن َوأَْحُصوا اْلِعدَّ

 َ ِ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َل َتْدِري لََعلَّ َّللاَّ ِ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ  ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

ِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو [ }َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ َفأَمْ 1ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِك أَْمًرا{ ]الطَلق: 

 [ .2َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{ ]الطَلق: 

ْكَنى  ... َوَلْم َيِصحَّ ِفي ُوُجوِب السُّ ََلِق اْلَباتِّ ْجِعيِّ ََل ِصَفُة الطَّ ََلِق الرَّ َفَهِذِه ِصَفُة الطَّ

: -َيُكوَن ِمْلًكا لِْلَميِِّت أَْو ِمْلًكا لَِغْيِرِه  لِْلُمَتَوفَّى َعْنَها أََثٌر أَْصًَل ،َواْلَمْنِزُل ََل َيْخلُو ِمْن أَنْ 

َفَقْد َبَطَل اْلَعْقُد ِبَمْوِتِه، َفََل َيِحلُّ أِلََحٍد  -َوُهَو ُمْكَتَرى أَْو ُمَباٌح  -َفإِْن َكاَن ِمْلًكا لَِغْيِرِه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ُسْكَناهُ إَلَّ ِبإِْذِن َصاِحِبِه َوِطيِب َنْفِسِه، َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  إنَّ » -َصلَّى َّللاَّ

 « .ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

ِة، َفََل َيِحلُّ لََها َماُل  َوإِْن َكاَن ِمْلًكا لِْلَميِِّت، َفَقْد َصاَر لِْلُغَرَماِء أَْو لِْلَوَرَثِة أَْو لِْلَوِصيَّ

َما لََها ِمْنُه ِمْقَداُر ِميَراِثَها إْن َكاَنْت اْلُغَرَماِء، َواْلَوَرَثِة، َواْلمُ  وَصى لَُهْم لَِما َذَكْرَنا، َوإِنَّ

َواِرَثًة َفَقْط، َوَهَذا ُبْرَهاٌن َقاِطٌع ََلِئٌح َوَما َعَدا َهَذا َفُظْلٌم ََل َخَفاَء ِبِه.. وأما من أوجب 

خفاء به؛ ألن مال : فخطأ َل -النفقة من جميع المال للمتوفى عنها، أو للمبتوتة 

الميت ليس له، بل قد صار لغيره، فَل يجوز أن ينفق على امرأته، أو أم ولده من 

 -وهذا عين الظلم  -مال الغرماء، أو من مال الورثة، أو مما أوصى به لغيرهم 

والمبتوتة ليست له زوجة، فهي واألجنبية سواء، فأخذه بالنفقة عليها َل يجوز.. ثم 

فوجدناهم يحتجون بالنص  -أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة نظرنا في قول من 

المذكور، وَل حجة لهم فيه لمن تأمله؛ ألن َّللا عز وجل ابتدأ قوله الصادق: 

[ إثر قوله تعالى في بيان العدد 6}أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم{ ]الطَلق: 

بتم فعدتهن ثَلثة إذ يقول عز وجل: }والَلئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارت

أشهر والَلئي لم يحضن وأوَلت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق َّللا 

[ }ذلك أمر َّللا أنزله إليكم ومن يتق َّللا يكفر 4يجعل له من أمره يسرا{ ]الطَلق: 

[ }أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وَل 5عنه سيئاته ويعظم له أجرا{ ]الطَلق: 

هن وإن كن أوَلت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن{ تضاروهن لتضيقوا علي

 [ اآلية.6[ إلى قوله تعالى }من وجدكم{ ]الطَلق: 6]الطَلق: 

كما أوردنا ونحن َل نختلف في أن هذه العدة للمبتوتة كما هي لغير المبتوتة، وَل 

فرق، فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى: }أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
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اروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوَلت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن وَل تض

[ أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة ورجعية، أو أراد 6حملهن{ ]الطَلق: 

 أحد القسمين، هذا ما َل شك فيه.

فإن قلتم: إنه تعالى أراد كَل القسمين؟ قلنا لكم: فيجب على هذا أن غير المبتوتة َل 

أن تكون حامَل، كما قلتم في المبتوتة وَل بد؛ ألن النص عندكم فيهما  نفقة لها إَل

 فبطل هذا القول. -وهذا خَلف قولكم  -جميعا 

 فإن قالوا: أراد المبتوتات فقط؟ قلنا: هذا خطأ من وجهين:

 أنه دعوى بَل برهان، وتخصيص للقرآن بَل دليل، وهذا َل يحل. -أولهما 

قد صحت في  -صلى َّللا عليه وسلم  -ن رسول َّللا : أن السنة ع-والوجه الثاني 

 خبر فاطمة بنت قيس بأنه َل نفقة لها وَل سكنى.

بخَلف القرآن، إَل أن يكون  -صلى َّللا عليه وسلم  -ومعاذ َّللا أن يحكم رسول َّللا 

 نسخا أو مضافا إلى ما في القرآن، وليس هذا مضافا إلى ما في اآلية.

 فبطل هذا القول. -، إَل بيقين َل بالدعوى وَل يحل أن يقال: هذا نسخ

فإن قالوا: أراد َّللا عز وجل الرجعيات فقط؟ قلنا: صدقتم، وهذا قولنا وبرهاننا على 

ليست  -: خبر فاطمة بنت قيس وأوجبنا النفقة على المطلقة طَلقا رجعيا -ذلك 

َيأِْت أََثٌر لََكاَن  ؛ ألنها زوجته يرثها وترثه بَل خَلف.. َولَِعْمِري لَْو لَمْ -بحامل 

ٌة َلْيَسْت َلُه ِبَزْوَجٍة، َفََل َحقَّ لَهَ  َها أَْجَنِبيَّ ا اْلَواِجُب أَْن ََل َنَفَقَة لَِمْبُتوَتٍة، َوََل ُسْكَنى؛ أِلَنَّ

ُ َتَعالَى إيَّ  -ََل ِفي إْسَكاٍن، َوََل ِفي َنَفَقٍة  -ِفي َمالِِه  ةُ َشْيٌء أَْلَزَمَها َّللاَّ اَها، ََل َمْدَخَل َواْلِعدَّ

َياَدِة ِفيهِ  ْوِج ِفي إْسَقاِطِه، َوََل الزِّ   لِلزَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

قول المؤلف في المبتوتة َل سكنى لها وَل نفقة هو قول:عائشة وعثمان وابن ■

عباس وجابر بن عبد َّللا وفاطمة بنت قيس والحسن البصري وطاوس وعطاء 

وجابر بن زيد وابن وهب وَيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريِّ  وعكرمة والشعبي وابن حنبل

 وأبي سليمان وأهل الظاهر.

إْن َكاَنْت َغْيَر ُحْبلَى َفََل َنَفَقَة لََها، َوُيْنِفُق َعلَى اْلُحْبلَى حتى تضع حملهِا.)عطاء ■ 

 وقتادة وابن المسيب(

ْحَمِن ْبُن يجب لها السكنى والنفقة بكل حال.) َمالٌِك، َوالشَّ ■ ، َوأَُبو ُعَبْيٍد َوَعْبُد الرَّ اِفِعيُّ

)  َمْهِدي وابن أبي ليلىٍّ

تجب لها السكنى وَل تجب لها النفقة.)عائشة وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن ■

 المسيب(

تجب السكنى للمتوفى عنها زوجها.)ابن مسعود وعروة بن الزبير وعطاء وجابر ■

ِ، َوَسِعيد ْبَن اْلُمَسيِّب ويحيى بن سعيد بن زيد واْلَقاِسم ْبَن  ٍد، َوَسالَم ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُمَحمَّ

) َِ ، َوأَُبو ُعَبْيٍد ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ ، َوَعْبُد الرَّ اِفِعيُّ  األنصاري وبه يقول: َمالٌِك، َوالشَّ

المتوفى عنها زوجها لها السكنى والنفقة.)النخعي وشريح والشعبي وحماد بن أبي ■
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، َوأَِبي َحِنيَفَة َوأَْصَحاِبه وقبيصة بن  ْوِريِّ َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ سليمان َوُهَو َقْوُل ُسْفَياَن الثَّ

 ذؤيِب(

 -المتوفى عنها الحامل:☆■

فإن لم تكن وارثة  -حامَل كانت أو غير حامل  -إن كانت وارثة فمن نصيبها ■ 

إن  -نا وارثين فمن مالها نفسها فإن لم يكو -إن كان وارثا  -فمن نصيب ذي بطنها 

وإَل فهي أحد فقراء المسلمين، فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا  -كان لها مال 

ردت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة.)عطاء والحكم بن عتيبة و عبد الملك بن 

يعلى والحسن والشعبي وبه يقول أبو حنيفة، وأحمد، وأبو سليمان، وجميع 

 وأحد قولي سفيان( -وهو أحد قولي الشافعي  أصحابهم،

قال المؤلف: وتفسير قولنا: إن لم يكن وارثا، أن تكون أسلمت بعد موت زوجها ⊙

 وهذا قولنا. -فيكون هو مسلما بإسَلم أمه، وَل يرث كافرا مسلم  -وهو كافر  -

إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها، وإن كان قليَل فمن جميع ■ 

 ل.)النخعي(الما

أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل: إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه، وإن ■ 

 كان ميتا فمن جميع المال.)الحسن البصري(

 إن ورثت فمن نصيب ذي بطنها وإن لم ترث فمن جميع المال.■ 

 نفقتها من جميع المال.)سالم بن عبد َّللا ابن عمر وشريح و قتادة، وحماد بن أبي■ 

سليمان والنخعي وأبو العالية، وخَلس بن عمرو،وعطاء والشعبي وهو قول أيوب 

السختياني وابن أبي ليلى، والحسن بن حي، وأبي عبيد وأحد قولي سفيان، وأحد 

 قولي الشافعي(

 وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها.■ 

ن جميع المال حتى َل ينفق عليها من نصيبها، وَل من نصيب ذي بطنها، وَل م■ 

 تضع، وَل ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع.)مالك(

إن كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فَل نفقة لها على الورثة، وإن كانت أم ولد ■ 

 فنفقتها من جميع المال حتى تضع.)األوزاعي(

 -األحاديث واآلثار:

ِبيِّ »َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس ■  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن النَّ ِفي اْلُمَطلََّقِة َثََلًثا َلْيَس  -ى َّللاَّ

 .)صحيح(« لََها ُسْكَنى َوََل َنَفَقةٌ 

 ■ ِ ْعِبيِّ َقاَل: َدَخْلت َعَلى َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس َفَسأَْلتَها َعْن َقَضاِء َرُسوِل َّللاَّ  -َعْن الشَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َة، َقالَْت: َفَخاَصْمُتُه إلَى »ا؟ َفَقالَْت: َعلَْيهَ  -َصلَّى َّللاَّ َطلََّقَها َزْوُجَها أَْلَبتَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ َفَقِة؟ َفلَْم َيْجَعْل لِي ُسْكَنى َوََل  -َصلَّى َّللاَّ ْكَنى َوالنَّ ِفي السُّ

 صحيح(«)َمْكُتومٍ َنَفَقًة، َوأََمَرِني أَْن أَْعَتدَّ ِفي َبْيِت اْبِن أُمِّ 

ِ َيقُوُل: َطلَُقْت َخاَلِتي َفأََراَدْت أَْن َتُجذَّ َنْخلََها َفَزَجَرَها َرُجٌل أَْن ■  عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ
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ِبيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َتْخُرَج، َفأََتْت النَّ ُ َعَلْيِه وَ  -َفَقاَل لََها النَِّبيُّ  -َصلَّى َّللاَّ  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِقي أَْو َتْفَعلِي َمْعُروًفا ي َنْخلَِك، َفإِنَِّك َعَسى أَْن َتَصدَّ  صحيح(«)َبْل اْذَهِبي َفُجدِّ

قال المؤلف: َوَلْم َيُخصَّ لََها أَْن ََل َتِبيَت ُهَناِلَك ِمْن أَْن َتِبيَت: }َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى{ 

[ 64[ ، }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسي ًا{ ]مريم: 4َحى{ ]النجم: [ }إِْن ُهَو إَِل َوْحٌي ُيو3]النجم: 

. 

أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها فأخبرته أنها كانت ■ 

وأنه طلقها آخر ثَلث  -فذكر الحديث  -تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي 

بي ربيعة، تطليقات، إذ خرج إلى اليمن مع علي بن أبي طالب، وأن عياش بن أ

والحارث بن هشام، قاَل: وَّللا ما لها نفقة إَل أن تكون حامَل، قال: فذكرت ذلك 

 -َل نفقة لك إَل أن تكوني حامَل »فقال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -لرسول َّللا 

 -ضعيف منقطع() لم يسمعه عبيد َّللا بن عبد َّللا «)واستأذنته في اَلنتقال؟ فأذن لها

 فَل ندري ممن سمعه( -مروان َل من قبيصة وَل من 

 -عن عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس ■ 

 نعني انتقال المطلقة ثَلثا.

أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد ■ 

تق َّللا واردد : ا-وهو أمير المدينة  -الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم 

المرأة إلى بيتها؟ فقال مروان: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: َل 

 يضرك أن َل نذكر حديث فاطمة.

تعني في قولها: َل  -عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما لفاطمة؟ َل تتقي َّللا ■ 

 سكنى، وَل نفقة.)صحيح(

تعني اللسان.)ضعيف  -خرجك هذا أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أ■ 

 منقطع(

عروة بن الزبير قال: عابت ذلك عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت   عن■

صلى َّللا عليه  -في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي 

 وهو ضعيف( -وسلم.)ضعيف() رواية ابن أبي الزناد 

ذي قبله علم أنهما متكاذبان؛ ألنها إن كان قال المؤلف: ومن تأمل هذا الخبر وال

إخراجها من أجل لسانها، كما في ذلك الخبر فقد بطل هذا الذي فيه " أنها كانت في 

 .-صلى َّللا عليه وسلم  -مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي 

إذا كانت إذ َل شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها فليست في مكان وحش، أو 

في مكان وحش يخاف عليها فيه، فَل شك أنه ليس هنالك قوم تؤذيهم بلسانها فتخرج 

 ويأبى َّللا إَل فضيحة الكاذبين. -لذلك 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول ■ 

رماها بما  -يعني من انتقالها في عدتها  -كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك 

 وهو ضعيف جدا( -في يده.)ضعيف() راويه عبد َّللا بن صالح كاتب الليث 
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 أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َقاَل: َتْعَتدُّ اْلَمْبُتوَتُة َحْيُث َشاَءْت.■ 

: }أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوعَ ■  ُ َعزَّ َوَجلَّ َتْعَتدُّ َما َقاَل َّللاَّ ُه َقاَل: إنَّ ْشًرا{ َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ

 [ َوَلْم َيقُْل: َتْعَتدُّ ِفي َبْيِتَها، َفْلَتْعَتدَّ َحْيُث َشاَءْت.)صحيح(234]البقرة: 

ِ َيقُوُل: َتْعَتدُّ اْلَمْبُتوَتُة َحْيُث َشاَءْت.)صحيح(■  عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: ■  { أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت َقْيٍس َقاَلْت: َقاَل َّللاَّ }َل ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ

َقاَل  -[ َقالَْت: َهَذا َكاَن لَِمْن َكاَنْت لَُه َرْجَعٌة، َفأَيُّ أَْمٍر َيْحُدُث َبْعَد الثَََّلِث 1]الطَلق: 

ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن  ِ: َفَطلََّق َعْبُد َّللاَّ ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِبْنَت  -ُغََلٌم َشابٌّ  َوُهوَ  -لََنا ُعَبْيُد َّللاَّ

َها ِبْنُت َقْيٍس، َفاْنَتَقلَْتَها َخاَلُتَها َفاِطَمُة  َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمٍرو ِفي إَماَرِة َمْرَواَن، َوأُمُّ

 ِبْنُت َقْيٍس.

ٌذ ■  ُع اْخَتلََعْت ِمْن َزْوِجَها، َفأََتى ُمَعوِّ َبيِّ  -َو اْبُن َعْفَراَء هُ  -َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل: إنَّ الرُّ

 ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َفَسأَلَُه أََتْنَتِقُل؟ َقاَل: َنَعْم َتْنَتِقُل.)صحيح(

ا  ةُ َوأَمَّ َما أَْوَرْدَنا َهَذا؛ أِلَنَّ اْلُمْخَتلَِعَة ِعْنَدُهْم َطََلقَُها َباِئٌن َوَعلَْيَها اْلِعدَّ قال المؤلف: إنَّ

ا ََل َتْخُرُج ِفيِه ِمْن َمْوِضِعَها الَِّذي َطلََّقَها ِفيِه َحتَّى َنْحُن َفِهَي ِعْنَدَنا ُمَطلَّ  َقٌة َطََلًقا َرْجِعي ً

ُتَها.  َتِتمَّ ِعدَّ

ِ  -أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن  -َعْن َعاِئَشَة ■  ْت ِبأُْخِتَها أُمِّ ُكْلُثوٍم اْمَرأَِة َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد َّللاَّ َها َحجَّ أَنَّ

ِتَها ِفي اْلِفْتَنِة.ِفي   ِعدَّ

َها َكاَنْت ُتْفِتي اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجَها ِباْلُخُروِج ِفي  -أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن  -َعْن َعاِئَشَة ■  أَنَّ

ِ ْبِن َعبْ  ِتَها، َوَخَرَجْت ِبأُْخِتَها أُمِّ ُكْلُثوٍم ِحيَن ُقِتَل َعْنَها َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ ِ إلَى ِعدَّ ِد َّللاَّ

َة ِفي ُعْمَرٍة.  َمكَّ

 ■. ِتِهنَّ ُل اْلُمَتَوفَّى َعْنُهنَّ ِفي ِعدَّ : أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَِبي َطالٍِب َكاَن ُيَرحِّ ْعِبيِّ  َعْن الشَّ

َبْيِر َقاَل: إنَّ َعاِئَشَة أَْنَكَرْت َذِلَك َعلَى َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس َيعْ ■  ِني َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

 اْنِتَقاَل اْلُمَطلََّقِة َثََلًثا.

َجاَء َرُجٌل إلَى اْبِن َمْسُعوٍد َفَقاَل: إنِّي َطلَّْقت اْمَرأَِتي َثََلًثا َفأََبْت أَْن َتْعَتدَّ ِفي َبْيِتَها؟ ■ 

ْخَوًة َغِليَظٌة َقاَل: ََل َتَدْعَها، َقاَل: أََبْت إَلَّ ِباْلُخُروِج، َقاَل: َفَقيِّْدَها، َقاَل: إنَّ َلَها إ

ْلَطاِن.)صحيح(  ِرَقاُبُهْم، َقاَل: اْسَتِعْن َعلَْيِهْم ِبالسُّ

 عن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ََل َتْنَتِقُل اْلَمْبُتوَتُة ِمْن َبْيِت َزْوِجَها َحتَّى َيْخلَُو أََجلَُها.■ 

ُه ََل َنَفَقَة لََها■   .َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل ِفي اْلَمْبُتوَتِة: أَنَّ

ٍد َعْن أَِبيِه: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَِبي َطالٍِب َقاَل ِفي اْلَمْبُتوَتِة: ََل َنَفَقَة لََها.■   َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

اٍت، أَْو ُمْعَتِمَراٍت ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر َردَّ ِنْسَوًة ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة َحاجَّ

.)ضعيف منقطع(ُتُوفَِّي َعْنهُ   نَّ أَْزَواُجُهنَّ

ِتَها، َفَماَت أَُبوَها، ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ اْمَرأًَة ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوُجَها َفَكاَنْت ِفي ِعدَّ

َص لََها أَْن َتِبيَت اللَّْيلََة َواللَّْيلََتْيِن.)ضعي اِب؟ َفَرخَّ  ف منقطع(َفُسِئَل لََها ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل: َكاَن ُعَمُر، َوُعْثَماُن ُيْرِجَعاِنِهنَّ َحَواجَّ أَْو ُمْعَتِمَراٍت ِمْن اْلُجْحَفِة، ■ 

 َوِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة.
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ِه ُمَسْيَكَة: أَنَّ اْمَرأًَة ُمَتَوفَّى َعْنَها َزاَرْت أَْهلََها فِ ■  ي َعْن ُيوُسَف ْبِن َماَهَك َعْن أُمِّ

ْلُق َفأََتْوا ُعْثَماَن َفَقاَل: اْحِملُوَها إلَى َبْيِتَها َوِهَي ُتْطلُِق. ِتَها َفَضَرَبَها الطَّ  ِعدَّ

َهاِر ■  َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َكاَنْت لَُه اْبَنٌة َتْعَتدُّ ِمْن َوَفاِة َزْوِجَها َفَكاَنْت َتأِْتيِهْم ِبالنَّ

ُث إَلْيِهْم، َفإَِذا  َكاَن اللَّْيُل أََمَرَها أَْن َتْرِجَع إلَى َبْيِتَها. َفَتَتَحدَّ

َص لِْلُمَتَوفَّى َعْنَها أَْن َتأِْتَي أَْهَلَها َبَياَض َيْوِمَها ، َوأَنَّ ■  َعْن اْبِن َثْوَباَن أَنَّ ُعَمَر َرخَّ

ْص لََها إَلَّ ِفي َبَياِض َيْوِمَها أَْو َلْيلَ   ِتَها.َزْيَد ْبَن َثاِبٍت َلْم ُيَرخِّ

َعْن َعْلَقَمَة َقاَل: َسأََل اْبَن َمْسُعوٍد ِنَساٌء ِمْن َهْمَداَن ُنِعَي إَلْيِهنَّ أَْزَواُجُهنَّ َفقُْلَن: إنَّا ■ 

َهاِر ُثمَّ َتْرِجُع ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْنُهنَّ إلَى َبْيِتَها  َنْسَتْوِحُش؟ َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َيْجَتِمْعَن ِبالنَّ

 ِل.)صحيح(ِباللَّيْ 

َعْن إْبَراِهيَم أَنَّ اْمَرأًَة َبَعَثْت إلَى أُمِّ َسلََمَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن: إنَّ أَِبي َمِريٌض، َوأََنا ِفي ■ 

ُضُه؟ َقالَْت: َنَعْم، َولَِكْن ِبيِتي أََحَد َطَرَفْي اللَّْيِل ِفي َبْيِتك.)ضعيف( ٍة أََفآِتيِه أَُمرِّ  ِعدَّ

َفَقَة  َعْن اأْلَْسَودِ ■  ْكَنى، َوالنَّ ُه َكاَن َيْجَعُل لِْلُمَطلََّقِة َثََلًثا السُّ اِب: أَنَّ  -َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

ِتَها.  َزاَد َحْفٌص: َما َداَمْت ِفي ِعدَّ

عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب، وعبد َّللا بن مسعود يجعَلن للمطلقة ■ 

 ثَلثا السكنى والنفقة.)ضعيف منقطع(

عن جابر بن عبد َّللا قال: نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها.)ضعيف  ■

 منقطع(

 أن ابن عباس قال في المتوفى عنها الحامل: نفقتها من نصيبها.■ 

سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها؟ فقال: كان ابن عمر يرى ■ 

رك زوجها؟ فأبى األئمة من جميع المال الذي ت -حامَل كانت أو غير حامل  -نفقتها 

 ذلك وقضوا أن َل نفقة لها.

عن سالم بن عبد َّللا بن عمر عن أبيه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: ■ 

 نفقتها من جميع المال.

عن الشعبي أن علي بن أبي طالب وابن مسعود كانا يقوَلن: النفقة من جميع ■ 

 المال للحامل.

خطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس: أن عن إبراهيم قال: كان عمر بن ال■ 

أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها؟ قال:  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -رسول َّللا 

 ما كنا نعتد في ديننا بشهادة امرأة.)ضعيف منقطع(

 عن األسود عن عمر أنه قال: َل يجوز في دين المسلمين قول امرأة.)ضعيف(■ 

ل أبي يوسف عند الذين شاهدوه وعرفوه من أئمة قال المؤلف: وقد علمتم مح

المسلمين، وعلماء الحديث، كابن المبارك، وعبد َّللا بن إدريس، وأبي نعيم الفضل 

بن دكين، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ، وقد 

هذه  روي هذا الخبر عن األعمش الثقة حفص بن غياث بهذا اْلسناد، فلم يذكر فيه

 الفضيحة التي إنما هي مذهب الخوارج والمعتزلة..
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عن أبي إسحاق قال: كنت مع األسود بن يزيد في المسجد األعظم ومعنا الشعبي ■ 

صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أن رسول َّللا »فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس 

ه به، فقال: ، ثم أخذ األسود كفا من حصى فحصب« لم يجعل لها سكنى، وَل نفقة -

ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: َل نترك كتاب َّللا وسنة نبينا لقول امرأة َل ندري 

هل حفظت أم نسيت: لها السكنى، والنفقة، قال َّللا عز وجل: }َل تخرجوهن من 

 [ .)صحيح(1بيوتهن وَل يخرجن إَل أن يأتين بفاحشة مبينة{ ]الطَلق: 

لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة َل ندري قال المؤلف: فأما قول عمر: ما كنا 

صلى َّللا عليه  -: أما سنة رسول َّللا -أحفظت أم نسيت فإن هذا يجمع ثَلثة معان 

فهي بيد فاطمة بنت قيس ونحن نشهد بشهادة َّللا تعالى قطعا أنه لم يكن عند  -وسلم 

سكنى  غير عموم -صلى َّللا عليه وسلم  -عمر في ذلك سنة عن رسول َّللا 

 المطلقات فقط.

 -في ذلك حكم من رسول َّللا  -رضي َّللا عنه  -وَل يحل لمسلم أن يظن بعمر 

وَل بينة للناس، ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في  -صلى َّللا عليه وسلم 

القرآن.. وأما كتاب َّللا تعالى فقد بينه، إذ أتى باآلية المذكورة وهي حجة لفاطمة 

[ }فإذا بلغن 1}َل تدري لعل َّللا يحدث بعد ذلك أمرا{ ]الطَلق:  عليه؛ ألن فيها

[ فهل يشك أحد في 2أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف{ ]الطَلق: 

أن هذه اآلية في الطَلق الرجعي خاصة؟.. وأما قوله " لقول امرأة َل ندري أحفظت 

على عمر بَل شك، أم نسيت " فإن ما أمكن من النسيان على فاطمة فهو ممكن 

لهما جميعا  -صلى َّللا عليه وسلم  -وأقرب ذلك تذكير عمار له بأمر رسول َّللا 

بالتيمم من الجنابة لمن لم يجد الماء، فلم يذكر عمر ذلك، وثبت على أنه َل يصلي 

حتى يجد الماء.. فليس جواز النسيان مانعا من قبول رواية العدل الذي قد افترض 

وايته، ولو كان ذلك لوجب على أصول خصومنا ترك خبر الواحد َّللا تعالى قبول ر

جملة ورد شهادة كل شاهد في اْلسَلم لجواز النسيان في هذا.. وهكذا القول في 

صلى َّللا عليه  -قوله لها " إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول َّللا 

في كل ما حدث به  " فهم أول مخالف لهذا؟ ولو لزم هذا فاطمة للزم عمر -وسلم 

 وكل أحد من الصحابة وَل فرق.. -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا 

عبيد َّللا بن عبد َّللا أن فاطمة قالت حين بلغها قول مروان في هذا الخبر بيني ■ 

[ إلى قوله 1وبينكم كتاب َّللا عز وجل قال َّللا تعالى }فطلقوهن لعدتهن{ ]الطَلق: 

[ قالت: فأي أمر يحدث 1 يحدث بعد ذلك أمرا{ ]الطَلق: سبحانه }َل تدري لعل َّللا

 بعد الثَلث.)صحيح(

عن إبراهيم: إن عمر أخبر بقولها فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب َّللا تعالى وقول ■

صلى  -لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت النبي  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -النبي 

 السكنى والنفقة.)ضعيف مرسل( يقول: لهما -َّللا عليه وآله وسلم 

أن ابن المسيب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهو صحيح سوى ثَلثا فَل ■ 
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نفقة لها إَل أن تكون حامَل فينفق عليها حتى تضع حملها؛ للحامل المطلقة النفقة في 

 -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -كتاب َّللا عز وجل وعلى ذلك كان أصحاب رسول َّللا 

 لسنة.)ضعيف()ابن سمعان مشهور بالكذب(وهي ا

ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن المسيب فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت ■ 

من بيتها، فقال سعيد: تلك المرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يدي 

 ابن أم مكتوم.)ضعيف مرسل(

: لم يسمع هذا الحديث عن عبيد َّللا بن عتبة فذكر حديث فاطمة هذا، فقال مروان■ 

 إَل من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.)صحيح(

قال المؤلف: لو أن مروان تورع هذا الورع حيث شق عصا المسلمين، وخرج على 

ابن الزبير أمير المؤمنين، بَل تأويل وَل تمويه، فأخذ بالعصمة التي وجد جميع 

إمامة ابن الزبير من أقصى أعمال إفريقية إلى الناس وأهل اْلسَلم عليها من القول ب

 لكان أولى به وأنجى له في آخرته. -حاشا أهل األردن  -أقصى خراسان 

قلت يا رسول َّللا: إن زوجي طلقني ثَلثا »عروة عن فاطمة بنت قيس قالت   عن■

 صحيح(«)وأنا أخاف أن يقتحم علي قال: فأمرها فتحولت

ليس من كَلم رسول « فأمرها فتحولت»لوا قوله قال المؤلف: هذا كما ترون فتأم

فأمرها »، وَل من كَلم فاطمة؛ ألن نصه قال: -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -َّللا 

وَل يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه  -فصح أنه من كَلم عروة « فتحولت

 :-عروة من فاطمة فيكون مرسَل 

قالت فاطمة بنت »روة عن أبيه قال : أنه ما خبرنا .. عن هشام بن ع-ويوضح ذلك 

فإن كان هذا هو « قيس: يا رسول َّللا إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول

أصل الخبر فهو منقطع، وَل حجة في منقطع، أو يكون عروة سمعه من فاطمة فَل 

قال: إنما  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -حجة فيه أيضا؛ ألنه ليس فيه أن رسول َّللا 

 -عليه الصَلة والسَلم  -وإذ لم يقل  -بالتحول من أجل خوفك أن يقتحم عليك  آمرك

إنما أمرها  -عليه الصَلة والسَلم  -هذا فَل يحل لمسلم يخاف النار أن يقول: إنه 

بما لم يخبر به عن  -عليه الصَلة والسَلم  -بالتحول من أجل ذلك؛ ألنه إخبار عنه 

 نفسه.

ريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي وأبي بكر وعلى كل حال فقد صح: من ط

َل سكنى لها وَل »قال:  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -بن أبي الجهم أن رسول َّللا 

 أفترون النفقة سقطت خوف اَلقتحام عليها؟ هذا كله خدش في الصفا.« : نفقة

يغني عن « قةبل المطلقة ثَلثا َل سكنى لها وَل نف» -عليه الصَلة والسَلم  -وقوله 

 وباّلِل تعالى التوفيق. -هذا كله، وعن تكلف الظنون الكاذبة 

فلم يبق إَل إنكار عمر، وعائشة أم المؤمنين عليها، فكان ماذا؟ فقد وافقها جابر بن 

رضي َّللا  -عبد َّللا، وابن عباس، وعياش بن أبي ربيعة، وغيرهم من الصحابة 

رأي من ذكرنا؟.. فصح خبر فاطمة  فما الذي جعل رأي عائشة، وعمر من -عنهم 
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 كالشمس؛ ألنها من المهاجرات المبايعات األول..

وِم َفأََتْت النَِّبيَّ »َعْن فَُرْيَعَة ِبْنِت َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -أَنَّ َزْوَجَها قُِتَل ِباْلَقدُّ َصلَّى َّللاَّ

ا أَْدَبَرْت َدَعاَها َفَقاَل: اُْمُكِثي ِفي َفَقالَْت: إنَّ لََها أَْهًَل، َفأََمَرَها  -َوَسلََّم  أَْن َتْنَتِقَل، َفلَمَّ

.)ضعيف() َزْيَنُب ِبْنُت َكْعِب ْبِن « َبْيِتك َحتَّى َيْبلَُغ اْلِكَتاُب أََجلَُه أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا

َوُهَو  -ُر َسْعِد ْبِن إِْسَحاَق َوََل َرَوى َعْنَها أََحٌد َغيْ  -َوِهَي َمْجُهولٌَة ََل ُتْعَرُف  -ُعْجَرَة 

ُه َلْم  -َغْيُر َمْشُهوٍر ِباْلَعَدالَِة  َعلَى أَنَّ النَّاَس أََخُذوا َعْنُه َهَذا اْلَحِديَث لَِغَراَبِتِه؛ َوأِلَنَّ

ْهِريُّ َفُسْفَياُن َيقُوُل: َسِعيٌد، َوَمالٌِك، َوَغْيُرهُ َيُقولُوَن: َسْعدٌ  -ُيوَجْد ِعْنَد أََحٍد ِسَواهُ  ، َوالزُّ

 َيقُوُل: َعْن اْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرة(

ِتي ■  َثْتِني َعمَّ َوَكاَنْت َتْحَت أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  -َعْن اْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َقاَل: َحدَّ

َثْتَها أَنَّ َزْوَجَها َخَرَج ِفي َطلَِب أَْعََلٍج َحتَّى إَذا كَ »  -اَن ِبَطَرِف اْلَقُدوِم أَنَّ فَُرْيَعَة َحدَّ

ِ  -َوُهَو َجَبٌل  ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْدَرَكُهْم َفَقَتلُوهُ َفأََتْت َرُسوَل َّللاَّ َفَذَكَرْت لَُه:  -َصلَّى َّللاَّ

ُه َتَرَكَها ِفي َمْسَكٍن لَْيَس لَُه، َواْسَتأَْذَنْتُه ِفي اَِلْنتِ  َقاِل؟ َفأَِذَن لََها، أَنَّ َزْوَجَها قُِتَل، َوأَنَّ

ْت، َفأََمَرَها أَْن ََل َتْخُرَج َحتَّى َيْبلَُغ  َفاْنَطلََقْت َحتَّى إَذا َكاَنْت ِبَباِب اْلُحْجَرِة أََمَر ِبَها َفُردَّ

 )ضعيف(« اْلِكَتاُب أََجلَهُ 

ِ اُْسُتْشِهَد ِرَجاٌل َيْوَم أُُحٍد َفَجاَء ِنَساُؤُهْم إلَى »َقاَل ُمَجاِهٌد ■  ُ  -َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِباللَّْيِل َفَنِبيُت ِعْنَد إْحَداَنا َحتَّى إَذا  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ا َنْسَتْوِحُش َيا َرُسوَل َّللاَّ َفقُْلَن: إنَّ

 ِ ْدَنا ِفي ُبُيوِتَنا؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآ -أَْصَبْحَنا َتَبدَّ ْثَن ِعْنَد -ِلِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ : َتَحدَّ

ْوَم َفْلَتُؤْب ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْنُكنَّ إلَى َبْيِتَها ضعيف «)إْحَداُكنَّ َما َبَدا لَُكنَّ َحتَّى إَذا أََرْدُتنَّ النَّ

 منقطع(

ُتَها ِدَها َحتَّى َتْنَقِضَي ِعدَّ ةُ ََّل َتِحلُّ لَِسيِّ  1110[م]اآْلِمِدي  اأْلََمُة اْلُمْعَتدَّ

ِ َتَعالَى: }َولَِكْن َل  ُتَها؛ ِلَقْوِل َّللاَّ ُة ََل َتِحلُّ لَِسيِِّدَها َحتَّى َتْنَقِضَي ِعدَّ َواأْلََمُة اْلُمْعَتدَّ

ا إَِل أَْن َتقُولُوا َقْوَل َمْعُروًفا{ ]البقرة:  رُّ النَِّكاُح 235ُتَواِعُدوُهنَّ ِسر ً رُّ  -[ َوالسِّ َوالسِّ

 ْعََلِن، َوِكََلُهَما َمْمُنوٌع ِبَنصِّ اآْلَيِة، َوََل ِخََلَف ِفي َهَذا.أَْيًضا ِضدُّ اْْلِ 

َة ِمْن نَِكاٍح َفاِسد وَّلٍ عدة على أمة من وفاة  -11112003سيدها[م ]َمْسأَلٌَة ََّل ِعدَّ

َة ِمْن ِنَكاٍح َفاِسٍد.  َوََل ِعدَّ

َها لَْيَسْت ُمَطلََّقًة، َوََل -ُبْرَهاُن َذلَِك  ٍة َعلَْيَها  : أَنَّ ُمَتَوفَّى َعْنَها، َولَْم َيأِْت ِبإِيَجاِب ِعدَّ

َة ِفي ِسَواُهَما. ٌة، َوََل ُحجَّ  قُْرآٌن، َوََل ُسنَّ

َة َعلَى أُمِّ َولٍَد  َوََل َعلَى أََمٍة ِمْن َوَفاِة َسيِِّدَها، أَْو  -إْن أُْعِتَقْت أَْو َماَت َسيُِّدَها  -َوََل ِعدَّ

ُه ََل  ِعْتِقِه لََها؛ ٌة، َولَُهَما أَْن ُيْنَكَحا َمَتى َشاَءَتا؛ أِلَنَّ ُه لَْم ُيوِجْب َذلَِك ُقْرآٌن، َوََل ُسنَّ أِلَنَّ

ا{ ]مريم:  َة َعلَْيِهَما }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسي ً َها إْن َخاَفْت َحْمًَل َتَربََّصْت َحتَّى 64ِعدَّ [ إَلَّ أَنَّ

َها ََل َحْمَل ِبَها... ُتوِقَن ِبأَنَّ ِبَها َحْمًَل،   أَْو أَنَّ

ََلِق َواْلَوَفاِة[م َجِة ِمْن الطَّ ةُ اأْلََمِة اْلُمَتَزوِّ  1111]َمْسأَلٌَة ِعدَّ

ِة َسَواًء َسَواًء َوََل َفْرَق، أِلَنَّ  ِة اْلُحرَّ ََلِق َواْلَوَفاِة َكِعدَّ َجِة ِمْن الطَّ ةُ اأْلََمِة اْلُمَتَزوِّ َ َوِعدَّ َّللاَّ

َوَجلَّ َعلََّمَنا اْلِعَدَد ِفي اْلِكَتاِب َفَقاَل }َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبأَْنُفِسِهنَّ َثَلَثَة قُُروٍء{  َعزَّ 
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 [ .228]البقرة: 

ْشُهٍر َوَقاَل َتَعالَى: }َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبأَْنُفِسِهنَّ أَْرَبَعَة أَ 

 [ .234َوَعْشًرا{ ]البقرة: 

ُتُهنَّ َثَلَثُة أَْشُهٍر  َوَقاَل َتَعالَى: }َوالَلِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

{ ]الطَلق:   [ .4َوالَلِئي َلْم َيِحْضَن َوأُوَلُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ

ُه َيُكوُن َعَلْيِهنَّ الْ قَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ إْذ أََباَح لََنا َزَواَج اْْلَِماِء أَنَّ
ٍد: َوَقْد َعِلَم َّللاَّ ِعَدُد اَل أَُبو ُمَحمَّ

ا{  ٍة َوََل أََمٍة ِفي َذلَِك }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسي ً َق َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن ُحرَّ اْلَمْذُكوَراُت َفَما َفرَّ

 .. [64]مريم: 

ََلِق[م  1111]َمْسأَلٌَة َتْعَتدُّ اْلُمَطلََّقُة ِمْن ِحيِن َيأِْتيَها َخَبُر الطَّ

ََلِق، َوَخَبُر  َوَتْعَتدُّ اْلُمَطلََّقُة َغْيُر اْلَحاِمِل، َواْلُمَتَوفَّى َعْنَها ِمْن ِحيِن َيأِْتيَها َخَبُر الطَّ

 َعْنَها ِمْن ِحيِن َمْوِتِه َفَقْط.اْلَوَفاِة، َوَتْعَتدُّ اْلَحاِمُل اْلُمَتَوفَّى 

: }َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َيَتَربَّْصَن  ِ َعزَّ َوَجلَّ ُبْرَهاُن َذلَِك: َقْوُل َّللاَّ

 [ .234ِبأَْنُفِسِهنَّ أَْرَبَعَة أَْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البقرة: 

 [ .228َيَتَربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ َثَلَثَة قُُروٍء{ ]البقرة:  وَقْوله َتَعالَى: }َواْلُمَطلََّقاتُ 

ُتُهنَّ َثَلَثُة أَْشُهٍر َوالَلِئي َلْم َيِحْضَن{ ]الطَلق:  [ َفََل ُبدَّ ِمْن أَْن 4َوَقاَل َتَعالَى: }َفِعدَّ

ِة اأْلَْشُهِر بِ  ِة ِمْن اْلَوَفاِة َواْلقُُروِء، َوِعدَّ ، َوإَِلَّ ُيْفَضْوَن إلَى اْلِعدَّ ٍة لََها، َوَتَربٍُّص ِمْنُهنَّ ِنيَّ

 َفَذلَِك َعلَْيِهنَّ َباٍق.

ا اْلَحاِمُل  {  -َوأَمَّ َ َتَعالَى َيُقوُل: }َوأُوَلُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َفإِنَّ َّللاَّ

ِة لَُه، لَِكنَّ اْلُمَطلََّقَة اْلَحاِمَل َخَرَجْت [ َفلَْيَس َهاُهَنا ِفْعٌل أُِمْرَن ِبَقْصِدِه َوالنِّ 4]الطَلق:  يَّ

ُه ََل َيُكوُن َطََلُق اْلَغاِئِب َطََلًقا أَْصًَل َحتَّى َيْبلَُغَها  ا َذَكْرَنا َقْبُل ِمْن أَنَّ ِمْن َذلَِك ِممَّ

 َفأَْغَنى َذلَِك َعْن إَعاَدِتِه.

ْوِج َوَبِقَيْت اْلُمَتَوفَّى َعْنَها َعلَى َوْضِع الْ  ْوِفيُق  -َحْمِل إْثَر َمْوِت الزَّ ِ َتَعالَى التَّ  .-َوِباّلَِلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:الحسن البصري وقتادة وخَلس بن عمرو.■

اٍس وروى عن ابن ■  َتْعَتدُّ ِمْن َيْوِم َماَت، أَْو َطلََّق.) َصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّ

، َوَعَطاٍء، َوَطاُوٍس، مسعود وَ  ْعِبيُّ ، َوالشَّ َصحَّ أَْيًضا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوالنََّخِعيِّ

ْهِريِّ َوُسلَْيَماَن ْبِن  ْعَثاِء َجاِبِر ْبِن َزْيٍد، َوالزُّ َوُمَجاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َوأَِبي الشَّ

ِد بْ  ْحَمِن ْبِن َيِزيَد َيَساٍر، َوأَِبي ِقََلَبَة، َوُمَحمَّ ِن ِسيِريَن، َوِعْكِرَمَة، َوَمْسُروٍق، َوَعْبِد الرَّ

، َوأَْصَحاِبِهْم( - اِفِعيِّ  َوُهَو َقْوُل أَِبي َحِنيَفَة، َوَمالٍِك، َوالشَّ

ْعَثاِء َجاِبِر ْبِن ■  َزْيٍد، َوأَِبو تعتد ِمْن َيْوِم َتقُوُم اْلَبيَِّنُة.) َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوأَِبو الشَّ

 ِقََلَبَة،والشعبي ومكحول(

ما أخذت من نفقة من ماله وهى َل تعلم بموته َفُهَو لََها َما َحَبَسْت َنْفَسَها ■

 َعلَْيِه.)النخعي(

 ُيْؤَخُذ ِمْنَها إَلَّ َقْدَر ِميَراِثَها.)الشعبي(■ 
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 -اآلثار:

ُتَها ِمْن َيْوِم َيأِْتيَها اْلَخَبُر.َعْن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب ِفي اْلُمَتَوفَّى ■   َعْنَها َقاَل: ِعدَّ

َقالَُه  -َعْن َمْعَمٍر َقاَل: ََل َيَتَواَرَثاِن، َوََل َرْجَعَة لَُه َعلَْيَها ِفي َقْوِل اْلَفِريَقْيِن َجِميًعا ■ 

، َواْبِن َمْسُعوٍد.)ضعيف(  َقَتاَدُة َعْن َعلِيٍّ

ا، َوََل اْبَن َمْسُعوٍد، َوََل َوَجْدَنا َذلَِك َعْن َغْيِرِه قال المؤلف: لَْم ُيْدِرْك َقتَ  َواَلَِّذي  -اَدةُ َعِلي ً

ْجَعُة َعلَْيَها َما لَْم َيْبلُْغَها َطََلقُُه ِبالثَََّلِث  ُهَما َيَتَواَرَثاِن، َولَُه الرَّ َوََل َتُردُّ َما  -َنقُوُل ِبِه: إنَّ

ََلِق؛ أِلَنَّهَ   ا َزْوَجُتُه َما لَْم َيْبلُْغَها أَْو َيأِْتيَها اْلَخَبُر.أََكلَْت ِفي الطَّ

َها أََكلَْت َماَل اْلَوَرَثِة أَْو َماَل  ا ِفي اْلَمْوِت َفِبِخََلِف َذلَِك، َوَتُردُّ َما أََكلَْت؛ أِلَنَّ َوأَمَّ

َما َحقَُّها ِفي َماِل الزَّ  -َوََل َحقَّ لََها ِعْنَدُهْم  -اْلُغَرَماِء  ْوِج، َفَما َداَم اْلَماُل َمالَُه َفَحقَُّها إنَّ

ْوِفيُق. -ِفيِه َباٍق  ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

ََلِق[م ِة أَْو َبْعَد الطَّ ْوِجيَّ ْوَجاِن ِفي َمَتاِع اْلَبْيِت ِفي َحاِل الزَّ  1111]َمْسأَلٌَة َتَناَزَع الزَّ

ْوَجاِن ِفي َمَتاِع اْلَبيْ  ََلِق، أَْو َتَناَزَع َوإَِذا َتَناَزَع الزَّ ِة أَْو َبْعَد الطَّ ْوِجيَّ ِت ِفي َحاِل الزَّ

أََحُدُهَما َمَع َوَرَثِة اآْلَخِر َبْعَد اْلَمْوِت، أَْو َوَرَثِتِهَما َجِميًعا َبْعَد َمْوِتِهَما، َفُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، 

َباِقي ِمْنُهَما، أَْو َوَرَثِة اْلَميِِّت ِمْنُهَما، أَْو أَْيَماِن َوُكلُّ َذلَِك َبْيَنُهَما َمَع أَْيَماِنِهَما، أَْو َيِميِن الْ 

َجاِل، أَْو إَلَّ  -َوَرَثِتِهَما َمًعا  ، َوَما ََل َيْصلُُح إَلَّ لِلرِّ ََلُح، َواْلُحلِيُّ َوَسَواٌء ِفي َذلَِك السِّ

َجاِل َوالنَِّساِء، إَلَّ َما َعلَى َظْهِر كُ  لِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َفُهَو لَُه َمَع َيِميِنِه... َوََل لِلنَِّساِء، أَْو لِلرِّ

َيْخَتلُِف اْلُمَخالِفُوَن َلَنا ِمْن اْلَحَنِفيِّيَن، َواْلَمالِِكيِّيَن ِفي أٍَخ َوأُْخٍت َساِكَنْيِن ِفي َبْيٍت، 

ُه َبْيَنُهَما ِبِنْصَفْيِن َمَع أَْيَماِنِهَما، َولَ  ْم َيْحُكُموا ِفي َذلَِك ِبَما َحَكُموا ِبِه ِفي َفَتَداَعَيا َما ِفيِه أَنَّ

ْوَجْيِن.  الزَّ

اٍر، َساِكِنيَن ِفي َبْيٍت: ِفي أَنَّ ُكلَّ َما ِفي  اٍغ، أَْو َبزَّ اٍر، َوَدبَّ َوَكَذلَِك َلْم َيْخَتلِفُوا ِفي َعطَّ

اِر، َوَما َكاَن ِمْن َولَْم َيْحُكُموا أَنَّ َما كَ  -َمَع أَْيَماِنِهَما  -اْلَبْيِت َبْيَنُهَما  اَن ِمْن ِعْطٍر َفلِْلَعطَّ

اِز  اِغ، َوَما َكاَن ِمْن آلَِة اْلَبزِّ َفِلْلَبزَّ بَّ اِغ َفلِلدَّ بَّ َفَظَهَر َتَناقُُضُهْم، َوَفَساُد َقْولِِهْم  -آلَِة الدَّ

 ِ ُه َظنٌّ َكاِذٌب، َوَقْد َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -ِبَيِقيٍن، َوأَنَّ نَّ : »- َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ اُكْم َوالظَّ إيَّ

نَّ أَْكَذُب اْلَحِديثِ  ِة َقْولَِنا « َفإِنَّ الظَّ ُجِل، َوَيَد اْلَمْرأَِة َعلَى َما -ُبْرَهاُن ِصحَّ : أَنَّ َيَد الرَّ

ْيَس أََحُدُهَما أَْولَى ِبِه، َفلَ  -أَيِّ َشْيٍء َكاَن  -ِفي اْلَبْيِت الَِّذي َيْسُكَناِنِه، أَْو َداِر ُسْكَناُهَما 

 َفُهَو لَُهَما إْذ ُهَو ِبأَْيِديِهَما َمَع أَْيَماِنِهَما.

ْوِفيُق. ِ َتَعالَى التَّ ، َوِباّلَِلَّ ُجِل لِْلُحلِيِّ ََلِح، َوََل ِمْلَك الرَّ  َوََل ُنْنِكُر ِمْلَك اْلَمْرأَِة لِلسِّ

 -أقوال الفقهاء:

ِ قول المؤلف هو قول: ُسْفَياَن ■ ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، َواْلَقاِسِم ْبِن َمْعِن ْبِن َعْبِد الرَّ ْوِريِّ الثَّ

، َوأَِبي ُسلَْيَماَن  اِفِعيِّ ِ اْلَقاِضي، َوالشَّ ْبِن َمْسُعوٍد اْلَقاِضي، َوَشِريِك ْبِن َعْبِد َّللاَّ

.، َوأََحُد َقْولَْي: ُزَفَر ْبِن اْلُهَذْيِل، َوَقوْ -َوأَْصَحاِبِهَما  َحاِويَّ  ُل الطَّ

ُجِل.)الزهري وأبو قَلبة(■   اْلَبْيُت َبْيُت اْلَمْرأَِة، إَلَّ َما ُعِرَف لِلرَّ

 لِْلَمْرأَِة َما أُْغلَِق َعَلْيَها َباُبَها إَذا َماَت َزْوُجَها إَل سَلح الرجل ومصحفه.)الحسن(■ 

 ِر َصَداٍق َفُهَو ِميَراٌث.)ابن سيرين(َما َكاَن ِمْن َصَداٍق َفُهَو لََها َوَما َكاَن ِمْن َغيْ ■ 
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ْرِع، َواْلِخَماِر.)ابن أبي ليلى(■  ُجِل إَلَّ َما َعلَى اْلَمْرأَِة ِمْن الثَِّياِب أَْو الدِّ  ُكلُّ َشْيٍء لِلرَّ

ُجِل   ■ ُجِل َفُهَو لِلرَّ ْرأَِة َوَما َوَما َكاَن ِمْن َمَتاِع النَِّساِء َفُهَو ِلْلمَ  -ما َكاَن ِمْن َمَتاِع الرَّ

ُجِل َولِْلَمْرأَِة َفُهَو لِْلَباِقي ِمْنُهَما، َفإِْن َكاَن فُْرَقًة  ا َيُكوُن لِلرَّ َفُهَو  -َولَْيَس َمْوًتا  -َكاَن ِممَّ

ُجِل.)ابراهيم النخعي(  لِلرَّ

َجاِل َوَما َكاَن ِمْن َمتَ ■  َجاِل لِلرِّ َجاِل َمَتاُع النَِّساِء ِللنَِّساِء، َوَمَتاُع الرِّ اٍع َيُكوُن لِلرِّ

 ، َوالنَِّساِء َفُهَو َبْيَنُهَما.)ابن شبرمة وقول آخر َلبن أبي ليلى ، واْبَن َذْكَواَن اْلَمَدِنيَّ

ِ ْبِن اْلَحَسِن، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ   -َوأََحُد َقْولَْي ُزَفَر  -َوُعْثَماَن اْلَبتِّيَّ ، َوُهَو َقْوُل ُعَبْيِد َّللاَّ

 ُبوا اأْلَْيَماَن َمَع َذلَِك ُكلِِّه(َوأَْوجَ 

ا َيُكوُن ■  ُجِل، َوَما َكاَن لِلنَِّساِء َفُهَو لِْلَمْرأَِة، َوَما َكاَن ِممَّ َجاِل َفُهَو لِلرَّ َما َكاَن لِلرِّ

ُجِل.)مالك والحكم وقول آخر َلبن شبرمة وابن أبي ليلى( َجاِل َوالنَِّساِء َفُهَو لِلرَّ  لِلرِّ

َجاِل َوالنَِّساِء  َما َكانَ ■  ُجِل، َوَما َكاَن لِلنَِّساِء َفُهَو لِْلَمْرأَِة، َوَما َكاَن لِلرِّ َجاِل َفُهَو لِلرَّ لِلرِّ

 َفُهَو لِْلَمْرأَِة.)الحكم بن عتيبة وهشيم وسعيد بن أشوع(

ُجِل، َوَما َتَشاَجَرا ■  ُجِل ِللرَّ ِفيِه َولَْم َيُكْن لَِهَذا َوََل لَِهَذا ِثَياُب اْلَمْرأَِة لِْلَمْرأَِة، َوِثَياُب الرَّ

 َبيَِّنٌة َفُهَو ِللَِّذي ِفي َيَدْيِه.)حماد(

ُجِل َمَع َيِميِنِه، َوَما َكاَن ِمْن َمَتاِع النَِّساِء َفُهَو ■  َجاِل َفُهَو لِلرَّ َما َكاَن ِمْن َمَتاِع الرِّ

َجاِل َهَذا ِفي اْلفُْرَقِة وَ  -لِْلَمْرأَِة َمَع َيِميِنَها  َجاِل َوالنَِّساِء َفُهَو لِلرِّ اْلَمْوِت، َوَما َصلَُح لِلرِّ

ُهَما َكاَن.)أبو حنيفة َوَواَفَقُه َعلَى ُكلِّ َذلَِك:  -َمَع َيِميِنِه ِفي اْلفُْرَقِة  َوُهَو لِْلَباِقي ِمْنُهَما أَيُّ

ُه َجَعَل َما  ُد ْبُن اْلَحَسِن إَلَّ ِفي اْلَمْوِت، َفإِنَّ ُجِل، أَْو ُمَحمَّ َجاِل َوالنَِّساِء لِلرَّ َيْصلُُح ِللرِّ

 لَِوَرَثِتِه َمَع َيِميِنِه أَْو أَْيَماِنِهْم(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َمَتاُع : »-َصلَّى َّللاَّ

َجالِ النَِّساِء لِلنَِّساِء، َومَ  َجاِل ِللرِّ موضوع() ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َمْذُكوٌر «)َتاُع الرِّ

 َوأَُبو ُنوٍح ََل َيْدِري أََحٌد َمْن ُهَو َواْلَحْضَرِميُّ ِمْثُل َذِلَك( -ِباْلَكِذِب 

 -اَلستبراء: كتاب

ِحيِح َواْلَعْقِد  َكاِح الصَّ  1118اْلَفاِسِد ِباْلَجاِهِل[م]َمْسأَلٌَة اْلَولَُد َيْلَحُق ِفي النِّ

ِحيِح، َواْلَعْقِد اْلَفاِسِد ِباْلَجاِهِل، َوََل َيْلَحُق ِباْلَعاِلِم ِبَفَساِدِه،  َواْلَولَُد َيْلَحُق ِفي النَِّكاِح الصَّ

ِحيِح، َوِفي اْلُمَتَملََّكِة ِبَعْقٍد َفاِسٍد ِباْلَجاِهِل، َوََل َيلْ  َحُق ِباْلَعاِلِم َوَيْلَحُق ِفي اْلِمْلِك الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِبَفَساِدِه؛ أِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُجوا  -َصلَّى َّللاَّ ْن َتَزوَّ أَْلَحَق النَّاَس ِبَمْن ُولُِدوا ِممَّ

ُه َكاَن ِفيِهْم ِمْن ِنَكا ِة، َوََل َشكَّ ِفي أَنَّ ْن َتَملَُّكوا ِفي اْلَجاِهلِيَّ ِحِه َفاِسٌد، ِمْن النَِّساِء، َوِممَّ

َنى ُجْملًَة ِبَقْولِِه  ََلُم  -َوِمْلُكُه َفاِسٌد، َوَنَفى أَْوََلَد الزِّ ََلةُ َوالسَّ َولِْلَعاِهِر : »-َعلَْيِه الصَّ

 َفَصحَّ َما قُْلَنا.« اْلَحَجرُ 

ا اْلَعالُِم ِبَفَساِد َعْقِد النَِّكاِح، أَْو َعْقِد اْلَمالِِك، َفُهَو َعاِهٌر عَ  ، َفََل َيْلَحُق ِبِه َوأَمَّ لَْيِه اْلَحدُّ

ُه  ُجِل، َوَيِرُث أُمَّ اْلَوَلُد، َواْلَوَلُد َيْلَحُق ِباْلَمْرأَِة إَذا َزَنْت َوَحَملَْت ِبِه، َوََل َيْلَحُق ِبالرَّ
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ُه  ََلُم  -َوَتِرُثُه؛ أِلَنَّ ََلةُ َوالسَّ َعاِن َوَنَفاهُ َعْن أَْلَحَق اْلَولََد ِباْلَمْرأَِة ِفي اللِّ  -َعلَْيِه الصَّ

ُجِل.  الرَّ

ُجِل، َبْل ِهَي أَْقَوى َسَبًبا ِفي َذلَِك لَِما َذَكْرَنا ِمْن  َواْلَمْرأَةُ ِفي اْسِتْلَحاِق اْلَولَِد ِبَنْفِسِه َكالرَّ

ُه ََل َشكَّ ِمْنَها إَذا َصحَّ  ُه َيْلَحُق ِبَها ِمْن َحََلٍل َكاَن أَْو ِمْن َحَراٍم؛ َوأِلَنَّ َها َحَمَلْتُه  أَنَّ  -أَنَّ

ْوِفيُق. ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

 ]اْلَحَضانَةُ[
ِغيَرِة[م  ِغيِر َواَِلْبنَِة الصَّ  8111]َمْسأَلَةٌ اأْلُمُّ أََحقُّ بَِحَضانَِة اْلَولَِد الصَّ

ِغيَرِة َحتَّى  ِغيِر َواَِلْبنَِة الصَّ يَْبلَُغا اْلَمِحيَض، أَْو اَِلْحتََِلَم، اِْلُمُّ أََحقُّ بَِحَضانَِة اْلَولَِد الصَّ

ِة اْلِجْسِم  ْنبَاَت َمَع التَّْميِيِز، َوِصحَّ َجْت أَْو لَْم  -أَْو اْْلِ ةا، تََزوَّ َسَواٌء َكانَْت أََمةا أَْو ُحرَّ

ْج، َرَحَل اِْلَُب َعْن َذلَِك اْلبَلَِد أَْو لَْم يَْرَحْل  . -تَتََزوَّ ةُ أُمٌّ  َواْلَجدَّ

ِغيَرِة بِاِْلَْحَوِط فِي  فَإِنْ  ِغيِر أَْو الصَّ لَْم تَُكْن اِْلُمُّ َمأُْمونَةا فِي ِدينِهَا َوُدْنيَاهَا نُِظَر لِلصَّ

ِدينِِهَما ثُمَّ ُدْنيَاهَُما، فََحْيثَُما َكانَْت اْلِحيَاطَةُ لَهَُما فِي ِكََل اْلَوْجهَْيِن َوَجبَْت هُنَالَِك ِعْنَد 

، أَْو اْلَخاِل اِْلَِب، أَْو اِْلَ  ِة، أَْو اْلَخالَِة، أَْو اْلَعمِّ ِحِم أَْولَى  -ِخ، أَْو اِْلُْخِت، أَْو اْلَعمَّ َوُذو الرَّ

ْنيَا. يُن ُمَغلٌَّب َعلَى الدُّ  ِمْن َغْيِرِهْم بُِكلِّ َحاٍل، َوالدِّ

، ثُمَّ اِْلَُخ َواِْلُْخُت، ثُمَّ  فَإِْن اْستََوْوا فِي َصََلِح اْلَحاِل فَاِْلُمُّ َواْلَجدَّةُ، ثُمَّ اِْلَبُ  َواْلَجدُّ

 اِْلَْقَرُب فَاِْلَْقَرُب.

نِّ َواَِلْستِْغنَاِء َمْبلَغَ  َضاِع، فَإَِذا بَلََغا ِمْن السِّ ِغيَرْيِن ُمدَّةَ الرَّ اْلفَْهِم  َواِْلُمُّ اْلَكافَِرةُ أََحقُّ بِالصَّ

 فَََل َحَضانَةَ لَِكافَِرٍة َوََل لِفَاِسقٍَة.

ِ{ -بُْرهَاُن َذلَِك  : }َوأُولُو اِلَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

َضاِع ٣٥]اِلنفال:  ا اِْلُمُّ فَإِنَّهُ فِي يَِدهَا؛ ِِلَنَّهُ فِي بَْطنِهَا ثُمَّ فِي ِحْجِرهَا ُمدَّةَ الرَّ [ فَأَمَّ

 ِ : }َواْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْوَلَدهُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن{ ]البقرة: بِنَصِّ قَْوِل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ

، َولَْم يَأِْت 8٢٢ ُ تََعالَى فِيِه بَِغْيِر نَصٍّ [ فَََل يَُجوُز نَْقلُهُ أَْو نَْقلُهَا َعْن َمْوِضٍع َجَعلَهَُما َّللاَّ

َجْت يَْسقُطُ َحقُّهَا فِي اْلَحَضانَِة، َوََل بِأَنَّ اِْلََب إْن نَصٌّ َصِحيٌح قَطُّ بِأَنَّ اِْلُمَّ  إْن تََزوَّ

يِن  ا تَْقِديُم الدِّ ِ َعزَّ  -َرَحَل َعْن َذلَِك اْلبَلَِد َسقَطَ َحقُّ اِْلُمِّ فِي اْلَحَضانَِة.. َوأَمَّ فَلِقَْوِل َّللاَّ

: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى وَ   [ .8َل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: َوَجلَّ

اِميَن بِاْلقِْسِط{ ]النساء:  [ . وقَْوله تََعالَى: }َوَذُروا ظَاِهَر 0٢٥وقَْوله تََعالَى: }ُكونُوا قَوَّ

ِغيَرةَ َحْيُث يُدَ 081اِْلْثِم َوبَاِطنَهُ{ ]اِلنعام:  ِغيَر َوالصَّ بَاِن َعلَى [ . فََمْن تََرَك الصَّ رَّ

 ِ ِة َرُسوِل َّللاَّ نَاِن َعلَى َجْحِد نُبُوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسَماِع اْلُكْفِر، َويَتََمرَّ َوَعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ََلِة، َواِْلَْكِل فِي َرَمَضاَن، َوُشْرِب اْلَخْمِر َواِْلُْنِس إلَْيهَا َحتَّى يَْسهَُل َعلَْيِهَما  تَْرِك الصَّ

ُع اْلُكْفِر، أَْو َعلَى ُصْحبَِة َمْن ََل َخْيَر فِيِه، َواَِلْنِهَماِك َعلَى اْلبَََلِء: فَقَْد َعاَوَن َعلَى َشَرائِ 

ْثِم َواْلُعْدَواِن، َولَْم يَُعاِوْن َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى، َولَْم يَقُْم بِاْلقِْسِط، َوََل تََرَك ظَاِهَر اْْلِ  ْثِم اْْلِ

، َوََل اْلَجدَّةُ فِي ِدينِهَا  -َوهََذا َحَراٌم َوَمْعِصيَةٌ.. فَإِْن لَْم تَُكْن َمأُْمونَةا  -َوبَاِطنَهُ  أَْو  -ََل اِْلُمُّ
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.. َجْت َغْيَر َمأُْموٍن فِي ِدينِِه، َوَكاَن اِْلَُب َمأُْموناا: فَاِْلَُب أَْولَى، ثُمَّ اْلَجدُّ  تََزوَّ

خْ  َوِة أَْو اِْلََخَواِت، أَْو اِْلَقَاِرِب َمأُْمونَْيِن فِي ِدينِِهَما ُمْستَِويَْيِن فِي فَإِْن َكاَن اْثنَاِن ِمْن اْْلِ

 َذلَِك.

ِغيِر فِي ُدْنيَاهُ: فَهَُو أَْولَى، فَإِْن َكاَن أََحُدهَُما أَْحَوطَ فِي ِدينِِه  فَإِْن َكاَن أََحُدهَُما أَْحَوطَ لِلصَّ

يِن لَِما َذَكْرنَا قَْبُل.. َوتَْفِسيُر اْلِحيَاطَِة فِي َواْْلَخُر أَْحَوطَ فِي ُدْنيَاهُ:  فَاْلَحَضانَةُ لِِذي الدِّ

ْنيَا  : أَْن يَُكوَن أََحُدهُْم أََشدَّ َرفَاِهيَةا فِي َعْيِشِه، َوَمْطَعِمِه َوَمْلبَِسِه، َوَمْرقَِدِه َوِخْدَمتِِه، -الدُّ

ِه َوإِْكَراِمِه، َواَِلْهتِبَاِل بِِه  ِغيَرِة، فََواِجٌب أَْن  -َوبِرِّ ِغيِر َوالصَّ فَهََذا فِيِه إْحَساٌن إلَى الصَّ

يِن لِقَْولِِه تََعالَى }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناا َوبِِذي اْلقُْربَى{ ]النساء:  [ .. فَإِْن ٢٦يَُراَعى بَْعَد الدِّ

ْخَوةُ فِي ُكلِّ َذلَِك، أَْو ا ِْلَقَاِرُب، فَإِْن تََراَضْوا فِي أَْن يَُكوَن اْستََوْوا اِْلََخَواُت أَْو اْْلِ

ةا فََذلَِك لَهُْم، فَإِْن َكاَن فِي َذلَِك َضَرٌر َعلَى  ِغيَرةُ ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم ُمدَّ ِغيُر أَْو الصَّ الصَّ

َم َكْونُهُ ِعْنَد أََحِدِهْم لَْم يَ  ِغيَرِة: فَإِْن َكاَن تَقَدَّ ِغيِر أَْو الصَّ ُزْل َعْن يَِدِه،، فَإِْن أَبَْوا الصَّ

 فَاْلقُْرَعةُ.

 -أقوال الفقهاء:

اُر َواِحَدةا َويَُكوُن ■  ِه إَذا َكانَْت الدَّ بِيَّ َمَع أُمِّ ، َوقََضى: أَنَّ الصَّ اِْلُمُّ أَْرفَُق، َواِْلَُب أََحقُّ

ِة إَذا تََزوَّ   َجْت اِلم.َمَعهُْم ِمْن النَّفَقَِة َما يُْصلُِحهُْم ،وهو لِْلَجدَّ

َجْت أََخَذهُ أَبُوهُ.)الزهري(■  ْج فَإَِذا تََزوَّ  اِْلُمُّ أََحقُّ بِاْلَولَِد َما لَْم تَتََزوَّ

 إذا كانت اِلم حرة وزوجها عبد فهي أحق بولدها.)عطاء(■

ْج، فَإَِذا َخَرَج ا■  ْلَوالُِد إلَى أَْرٍض يَْسُكنُهَا اْلَمْرأَةَ إَذا طَلُقَْت فَِهَي أَْولَى بِاْلَولَِد َما لَْم تَتََزوَّ

ا  -َكاَن أَْولَى بِاْلَولَِد  ا َوإِْن هَُو َخَرَج َغاِزياا أَْو تَاِجرا فَاِْلُمُّ أََحقُّ  -َوإِْن َكانُوا ِصَغارا

 بَِولَِدهَا إَلَّ أَْن يَُكوَن َغَزا َغْزَوةَ اْنقِطَاٍع.)يحيى بن سعيد(

َجْت اِْلُمُّ فَاْلَخا■  .)سفيان الثوري(إْن تََزوَّ  لَةُ أََحقُّ

ةُ لِْْلَِب أََحقُّ بِاْلَولَِد، فَإِْن لَْم تَُكْن فَاْلَعمُّ أََحقُّ بِاْلَولَِد ِمْن جَ ■  َجْت اِْلُمُّ فَاْلَجدَّ دَّتِِه أُمِّ إَذا تََزوَّ

ِه فَإِْن طَلُقَْت اِْلُمُّ لَْم تَْرِجْع إلَى اْلَحَضانَِة.)اِلوزاعي(  أُمِّ

أََحقُّ بِاَِلْبِن َحتَّى يَْبلَُغ ثََمانِي ِسنِيَن َوبِاَِلْبنَِة َحتَّى تَْبلَُغ، ثُمَّ اِْلَُب أَْولَى بِهَا، إَلَّ  اِْلُمُّ ■ 

 أَْن تَُكوَن اِْلُمُّ َغْيَر َمْرِضيٍَّة فَتُْنتََزُع اَِلْبنَةُ ِمْنهَا قَْبَل َذلَِك.)الليث بن سعد(

اَِلْبنَةُ، َويَْيفََع اْلُغََلُم فَيَُخيََّراِن ثُمَّ إْن بََدا لِْلَولَِد َواَِلْبنَِة بَْعَد َذلَِك  اِْلُمُّ أَْولَى َحتَّى تَْكُعبَ ■ 

َجْت اِْلُمُّ فَََل َحقَّ لَهَا فِي اْلَحَضانَِة، فَإِْن  ُجوَع إلَى اْْلَخِر فََذلَِك لَهَُما، فَإِْن تََزوَّ فَأََراَد الرُّ

 -يِر اْلَولَِد َواَِلْبنَِة َعاَدْت َعلَى َحقِّهَا فِي اْلَحَضانَِة، فَإَِذا بَلََغْت اَِلْبنَةُ طَلُقَْت قَْبَل َوْقِت تَْخيِ 

فَلَهَا أَْن تَْسُكَن َحْيُث َشاَءْت، َكَذلَِك اَِلْبُن إَذا بَلََغ َوأُونَِس ُرْشُدهُ.)الحسن  -َوِهَي َمأُْمونَةٌ 

 بن حى(

ِغيَرْيِن، ثُمَّ اْلَجدَّةُ أُمُّ اِْلُمِّ ثُمَّ أُمُّ اِْلَِب، ثُمَّ قال أبو حنيفة: اِْلُمُّ أََحقُّ بِ ■ اَِلْبِن َواَِلْبنَِة الصَّ

قِيقَةُ، ثُمَّ اِْلُْخُت لِْْلُمِّ ،ثُمَّ اْختَلََف قَْولُهُ  ةا قَاَل: ثُمَّ اْلَخالَةُ، ثُمَّ اِْلُْخُت  -اِْلُْخُت الشَّ فََمرَّ

ةُ  ةُ،  -بِِه يَأُْخُذ ُزفَُر وَ  -لِْْلَِب، ثُمَّ اْلَعمَّ ةا قَاَل: ثُمَّ اِْلُْخُت لِْْلَِب، ثُمَّ اْلَخالَةُ، ثُمَّ اْلَعمَّ َوَمرَّ

 َوبِِه يَأُْخُذ أَبُو يُوُسَف.
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قِيقَةَ أََحقُّ ِمْن اْلَخالَِة لِْْلَِب، َوأَنَّ اْلَخالَةَ لِْْلَ  ِب أََحقُّ ثُمَّ لَْم يَْختَلِْف قَْولُهُ فِي أَنَّ اْلَخالَةَ الشَّ

قِيقَةُ أََحقُّ ِمنْ  ةُ الشَّ ِة الشَّقِيقَِة، َواْلَعمَّ ، َواْلَخالَةُ لِْْلُمِّ أََحقُّ ِمْن اْلَعمَّ ِة ِمْن اْلَخالَِة لِْْلُمِّ  اْلَعمَّ

ِة لِْْلُمِّ َواْلَكافَِرةُ َواْلُمْؤِمنَةُ سَ  ةَ لِْْلَِب أََحقُّ ِمْن اْلَعمَّ َواء،َواِْلُمُّ َواْلَجدَّتَاِن لِْْلَِب، َوأَنَّ اْلَعمَّ

أََحقُّ بِاْلَجاِريَِة َحتَّى تَِحيَض، َوبِاْلُغََلِم َحتَّى يَأُْكَل َوْحَدهُ َويَْشَرَب َوْحَدهُ َويَْلبََس ثِيَابَهُ 

 َوْحَدهُ.

اُت  ا اِْلََخَواُت، َواْلَخاََلُت، َواْلَعمَّ ِم َحتَّى يَأُْكََل َوْحَدهَُما، فَهُنَّ أََحقُّ بِاْلَجاِريَِة َواْلُغََل  -َوأَمَّ

 َويَْشَربَا َوْحَدهَُما َويَْلبََسا ثِيَابَهَُما َوْحَدهَُما فَقَْط.

، َويَُكوَن  ِة هَُو اْلَجدُّ ْجَن إَلَّ أَْن يَُكوَن َزْوُج اْلَجدَّ َوََل َحقَّ لَِمْن َذَكْرنَا فِي اْلَحَضانَِة إْن تََزوَّ

َذا َرِحٍم َمْحَرَمٍة ِمْن اْلَجاِريَِة َواْلُغََلِم فَََل يَْسقُطُ بَِذلَِك َحقُّ  َزْوُج َسائِِر َمْن َذَكْرنَا

.  اْلَحَضانَِة لَهُنَّ

َوبَْعَد ُكلِّ َمْن َذَكْرنَا تَِجُب اْلَحَضانَةُ لِْْلَِب، ثُمَّ ِِلَِب اِْلَِب، ثُمَّ لِْْلَِخ الشَّقِيِق، ثُمَّ لِْْلَِخ 

ُجِل تَُكوُن قََرابَتُهُ ِمْن لِْْلَِب، ثُمَّ لِْلَعمِّ  الشَّقِيِق، ثُمَّ لِْلَعمِّ لِْْلَِب ، َوََل حق في الحضانة لِلرَّ

.  قِبَِل اِْلُمِّ

، ثُمَّ اْلَخالَةُ، ثُمَّ اْلَجدَّةُ ِمْن قِبَِل اِْلَ ■  ِب، ثُمَّ اِْلُمُّ أََحقُّ بَِحَضانَِة اْلَولَِد، ثُمَّ اْلَجدَّةُ أُمُّ اِْلُمِّ

ةُ، ثُمَّ اْبنَةُ اِْلَِخ ،َوُكلُّ هَُؤََلِء أََحقُّ بِالذََّكِر َحتَّى يَْبلَُغ اْلُحلَُم، َوبِاَِلْبنَِة اِْلُخْ  ُت، ثُمَّ اْلَعمَّ

َجْت اِْلُمُّ َسقَطَ َحقُّهَا فِي اْلَحَضانَِة فَإِْن َكاَن َزْوُج اْلَجدَِّة اْلَجدَّ لَْم  َج ، فَإِْن تََزوَّ َحتَّى تَُزوَّ

 ْط َحقُّهَا فِي اْلَحَضانَِة قَاَل: ثُمَّ بَْعَد اْبنَِة اِْلَِخ اِْلَُب، ثُمَّ اْلَعَصبَةُ.)مالك(يَْسقُ 

ْج، ثُمَّ اْلَجدَّةُ ِمْن قِبَِل اِْلُمِّ َوإِْن َعلَْت، ثُمَّ اِْلَ ■  ُب، ثُمَّ اِْلُمُّ أََحقُّ بِاَِلْبِن َواَِلْبنَِة َما لَْم تَتََزوَّ

، ثُمَّ اْلَجدَّةُ اْلَجدُّ أَبُو اِْلَ  ِب َوإِْن َعََل، ثُمَّ َسائُِر اْلَعَصبَِة: اِْلَُخ َواْبُن اِْلَِخ، َواْلَعمُّ َواْبُن اْلَعمِّ

هَاتُهَا َوإِْن َعلَْت، ثُمَّ اِْلُْخُت ا هَاتُهَا، ثُمَّ اْلَجدَّةُ أُمُّ أَِب اِْلَِب، ثُمَّ أُمَّ لشَّقِيقَةُ، أُمُّ اِْلَِب، ثُمَّ أُمَّ

ةُ ثُ  قِيقَةُ، ثُمَّ اْلَخالَةُ لِْْلَِب، ثُمَّ اْلَعمَّ ، ثُمَّ اْلَخالَةُ الشَّ ، فَإَِذا بَلََغ  مَّ اِْلُْخُت لِْْلَِب، ثُمَّ اِْلُْخُت لِْْلُمِّ

ِه، فََحْيُث اْختَاَر جُ  ِغيُر َسْبَع ِسنِيَن َوهَُو يَْعقُِل َعْقَل ِمْثلِِه ُخيَِّر بَْيَن أَبِيِه َوأُمِّ ِعَل فَإِْن الصَّ

ْت َعاَدْت إلَى َحقِّهَا فِي اْلَحَضانَِة.)الشافعي( َجْت اِْلُمُّ َخَرَجْت َعْن اْلَحَضانَِة فَإِْن أُمَّ  تََزوَّ

 -إذا هاجر اِلب إلى بلد أخرى:☆

َغاِر ■  فَاْلَوالُِد إْن َكاَن النَِّكاُح َوقََع فِي ِمْصٍر فَأََراَدْت اْلَمْرأَةُ أَْن تَْشَخَص بَِولَِدهَا الصِّ

ُجوَع إلَى  أََحقُّ فَإِْن َسَكنَْت فِي َغْيِر اْلَمْوِضِع الَِّذي َوقََع فِيِه َعْقُد النَِّكاِح فَأََراَدْت الرُّ

َولَهَا  -َوِهَي فِي َذلَِك أََحقُّ بِِهْم ِمْن اِْلَِب  -اْلَمَكاِن الَِّذي َوقََع فِيِه َعْقُد النَِّكاِح فَلَهَا َذلَِك 

ْرَحَل بِِهْم إلَى َما يَْقُرُب ِمْن اْلِمْصِر الَِّذي َوقََع فِيِه َعْقُد النَِّكاِح إْن َكاَن يُْمِكُن َعَصبَةُ أَْن تَ 

ِغيَرِة َويَْرِجُعوا ِمْن نَهَاِرِهْم.)أبو حنيفة  ِغيِر أَْو الصَّ اْلَولَِد أَْن يَْنهَُضوا إلَى ُرْؤيَِة الصَّ

 وابن أبي ليلى(

ا َكانُوا أَْو  -يَْرَحَل بِبَنِيِه إَذا َكاَن َراِحَلا ِرْحلَةَ إقَاَمٍة ََل ُرُجوَع لَهُ لِْْلَِب أَْن ■  ِصَغارا

ا  لَهُْم إلَى  -ِكبَارا قَاَل: َواْلَعَصبَةُ َكاِْلَِب فِي َذلَِك إَذا َماَت اِْلَُب، قَاَل: َولَْيَس لِْْلُمِّ أَْن تَُرحِّ

 اللَّْيُث، َوالشَّافِِعيُّ نَْحَو َذلَِك( اْلبَِريِد َونَْحِوِه.)مالك َوقَالَ 

 -األحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل َّللاَّ َمْن أََحقُّ  -َصلَّى َّللاَّ

كَ  َك، قَاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: أُمُّ َك، النَّاِس بُِحْسِن َصَحابَتِي؟ قَاَل: أُمُّ ، قَاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: أُمُّ

 )صحيح(« قَاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: أَبُوكَ 

ْحبَِة؟ قَاَل: »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ِ َمْن أََحقُّ النَّاِس بُِحْسِن الصُّ قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َك ثُمَّ أَبَاَك ثُمَّ أَدْ  َك ثُمَّ أُمُّ َك ثُمَّ أُمُّ  صحيح(«)نَاَك أَْدنَاكَ أُمُّ

 قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ َعلَى إيَجاِب اْلَحَضانَِة؛ ِِلَنَّهَا ُصْحبَةٌ.

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَِدَم َرُسوُل َّللاَّ اْلَمِدينَةَ لَْيَس لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  َخاِدٌم فَأََخَذ أَبُو َطْلَحةَ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بِيَِدي فَاْنَطلََق بِي إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا ُغََلٌم َكيٌِّس فَْليَْخُدْمك قَاَل: فََخَدْمته فِي السَّفَِر  ِ إنَّ أَنَسا فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)َواْلَحَضرِ 

ِ  قال المؤلف: فَهََذا أَنٌَس فِي َحَضانَةِ  ِه، َولَهَا َزْوٌج َوهَُو أَبُو طَْلَحةَ بِِعْلِم َرُسوِل َّللاَّ  -أُمِّ

بِيِب َزْوِج اِْلُمِّ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ، َوََل فَْرَق فِي النَّظَِر َواْلِحيَاطَِة بَْيَن الرَّ َصلَّى َّللاَّ

بِي بِيبَِة َزْوَجِة اِْلَِب، بَْل فِي اِْلَْغلَِب الرَّ بِيبَِة..َوالرَّ ا ِمْن الرَّ  ُب أَْشفَُق، َوأَقَلُّ َضَررا

ْحَمِن قَاَل ■  َكانَْت اْمَرأَةٌ ِمْن اِْلَْنَصاِر تَْحَت َرُجٍل ِمْن »َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

ُجٌل آَخُر إلَى أَبِيهَا اِْلَْنَصاِر فَقُتَِل َعْنهَا يَْوَم أُُحٍد َولَهُ ِمْنهَا َولٌَد فََخطَبَهَا َعمُّ َولَِدهَا َورَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْنَكَح اْْلَخَر، فََجاَءْت إلَى النَّبِيِّ  فَقَالَْت: أَْنَكَحنِي أَبِي َرُجَلا ََل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَ  -أُِريُدهُ َوتََرَك َعمَّ َولَِدي فَيَأُْخُذ ِمنِّي َولَِدي فََدَعا َرُسوُل َّللاَّ  -ْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ضعيف مرسل وفيه «)أَبَاهَا فَقَاَل لَهُ: أَْنَت الَِّذي ََل نَِكاَح لََك اْذهَبِي فَأَْنِكِحي َعمَّ َولَِدكِ 

 مجهول(

ِ ْبِن َعْمٍرو ■  ِه َعْبِد َّللاَّ أَنَّ اْمَرأَةا طَلَّقَهَا َزْوُجهَا »َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِ وَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََراَد اْنتَِزاَع َولَِدِه ِمْنهَا فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ أَْنِت أََحقُّ بِِه َما لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()صحيفة َل يحتج بها(«)تَْنِكِحي

نَّ َجْعفََر ْبَن أَبِي طَالٍِب َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فََذَكَر أَْخَذهُ بِْنَت َحْمَزةَ ِمْن َمكَّةَ، َوأَ ■ »

ي َوَخالَتُهَا ِعْنِدي فَقََضى بِهَا  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَاَل: اْبنَةُ َعمِّ لَِخالَتِهَا َوقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِن.(َوهَانٌِئ، َوهُبَْيَرةُ َمْجهُوََل  -ضعيف() إْسَرائِيَل َضِعيٌف «.)اْلَخالَةُ بَِمْنِزلَِة اِْلُمِّ 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى ■  ِ »َعْبِد الرَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى بِبِْنِت  -َصلَّى َّللاَّ

هَُو ُمْسلُِم ْبُن َسالٍِم  -؛ ِِلَنَّ َخالَتَهَا ِعْنَده.)ضعيف() مرسل َوأَبُو فَْرَوةَ « َحْمَزةَ لَِجْعفَرٍ 

 ْيَس بِاْلَمْعُروِف(َولَ  -اْلُجهَنِيُّ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: اْلَخالَةُ  -َصلَّى َّللاَّ

، َوهَُو َمْرُغوٌب َعْنهُ َمْتُروٌك َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب «)أُمٌّ  ْمتِيَّ  -ضعيف() يُوُسَف ْبَن َخالٍِد السَّ

 ةَ اْلَمَدنِيُّ ََل يَْدِري أََحٌد َمْن هَُو(َوأَبُو هَُرْيرَ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْمَرأَةا َجاَءْت إلَى النَّبِيِّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  قَْد طَلَّقَهَا  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -َزْوُجهَا فَأََراَدْت أَْن تَأُْخَذ َولََدهَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْستَِهَما  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َعلَْيِه ثُمَّ قَاَل  لِْلُغََلِم: تََخيَّْر أَيَّهَُما ِشْئَت فَاْختَاَر  -َعلَْيِه الصَّ
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هُ   ضعيف()أبو ميمونة مجهول(«)أُمَّ

ِه.)ضعيف(َعْن " أَبِي َمْيُمونَةَ قَاَل: َشِهْدت أَبَا هَُرْيَرةَ َخيََّر غُ ■  ا بَْيَن أَبِيِه َوأُمِّ  ََلما

قال المؤلف: فَنَْحُن ََل نُْنِكُر تَْخيِيَرهُ إَذا َكاَن أََحُد اِْلَبََوْيِن أَْرفََق بِِه، َوََل َشكَّ فِي أَنَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ، َوََل َشكَّ  -َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه  -فِي أَنَّهُ  ََل يَُخيُِّر بَْيَن َخْيٍر َوَشرٍّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ  ََل يَُخيُِّر إَلَّ بَْيَن َخْيَرْيِن. -الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوَكَذلَِك نَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّهُ  ا َعلَى اْختِيَاِرِه َما  -َعلَْيِه الصَّ ََل يَْتُرُك أََحدا

اَحِة هَُو فََساٌد لَهُ فِي ِدينِِه أَْو فِي حَ  ِغيِر لِنَْفِسِه، َويَِميُل إلَى الرَّ الَتِِه، فَقَْد يَُسوُء اْختِيَاُر الصَّ

ْهَماِل، فَََل َشكَّ فِي أَنَّهُ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -َواْْلِ بِيَّ فَلَْم يَْنفُْذ  -َعلَْيِه الصَّ إْن َكاَن َخيََّر الصَّ

. -أَْن يَْختَاَر اْختِيَاُرهُ إَلَّ َوقَْد اْختَاَر الَِّذي يَِجُب   ََل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك أَْصَلا

ِه ■  ا أَْسلََم َوأَبَْت اْمَرأَتُهُ أَْن تُْسلَِم »َعْن َعْبِد اْلَحِميِد اِْلَْنَصاِريِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ أَنَّهُ لَمَّ

ََل  -فََجاَء اْبٌن لَهَُما َصِغيٌر لَْم يَْبلُْغ ثُمَّ َخيََّرهُ  هُ،  -ةُ َوالسَََّلُم َعلَْيِه الصَّ بَْينَهَُما فَاْختَاَر أُمَّ

 .)ضعيف(« فَقَاَل: اللَّهُمَّ اْهِدِه؟ فََذهََب إلَى أَبِيهِ 

: َعْبُد  َواةَ لَهُ اْختَلَفُوا فَقَاَل ُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ قال المؤلف: هََذا َخبٌَر لَْم يَِصحَّ قَطُّ؛ ِِلَنَّ الرُّ

ِه. اْلَحِميِد اِْلَْنَصاِريُّ   َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ةا أُْخَرى: َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن يَِزيَد ْبِن َسلََمةَ: أَنَّ َجدَّهُ أَْسلََم.  َوقَاَل َمرَّ

ِه. ةا أُْخَرى: َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ  َوقَاَل َمرَّ

 أَْخبََرنِي أَبِي َعْن َجدِّي َرافِِع ْبِن ِسنَاٍن.َوقَاَل ِعيَسى: َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َجْعفٍَر 

..  َوُكلُّ هَُؤََلِء َمْجهُولُوَن َوََل يَُجوُز تَْخيِيٌر بَْيَن َكافٍِر َوُمْسلٍِم أَْصَلا

بِيِّ ■ ، َوِعْكِرَمةَ أَنَّ أبا بكر قََضى بَِحَضانَِة اْبٍن لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ِِلُمِّ الصَّ ْهِريِّ  عن الزُّ

ْج َوَكاَن ُعَمُر نَاَزَعهَا فِيِه.)ضعيف منقطع(  َوقَاَل: ِهَي أََحقُّ بِِه َما لَْم تَتََزوَّ

َعْن اْبِن لَِهيَعةَ َعْن َغْيِر َواِحٍد ِمْن اِْلَْنَصاِر، َوَغْيِرِهْم: أَنَّ أُمَّ َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ■ 

َجْت فَقََضى أَبُو بَْكٍر بَِعاِصٍم ِِلُمِّ أُمِّ  ِه، َوقَْد َكاَن ُعَمُر يَُخاِصُمهَا فِيِه.)ضعيف() اْبَن تََزوَّ

ْن ََل يُْدَرى(  لَِهيَعةَ َساقِطٌ، فََكْيَف َوهَُو َعمَّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ ُعَمَر َخاَصَم اْمَرأَتَهُ أُمَّ اْبنِِه َعاِصٍم إلَى أَبِي بَْكٍر إْذ طَلَّقَهَا َوقَاَل: ■ 

هَا َوفَِراُشهَا َخْيٌر لَهُ ِمْنك َحتَّى يَِشبَّ َويَْختَاَر أَنَا أََحقُّ بِِه، فَ  قَاَل لَهُ أَبُو بَْكٍر: ِريُحهَا َوَحرُّ

 َوقََضى أَبُو بَْكٍر لَهَا بِِه. -لِنَْفِسِه 

ِه َوقَْد َجا■  ِة َعاِصِم ْبِن ُعَمَر أُمِّ أُمِّ ٍد أَنَّ أَبَا بَْكٍر قََضى لَِجدَّ َذبَهَا ُعَمُر اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 فِيِه.)ضعيف ومنقطع(

هُ ■  ِه؟ فَاْختَاَر أُمَّ ا بَْيَن أَبِيِه َوأُمِّ ِ ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر قَاَل: َخيََّر ُعَمُر ُغََلما َعْن َعْبِد َّللاَّ

 فَاْنطَلَقَْت بِِه.

ْحَمِن ْبِن ُغنَْيٍم قَاَل: اْختََصَم إلَى ُعَمَر ْبِن ا■  ْلَخطَّاِب فِي ُغََلٍم فَقَاَل: هَُو َعْن َعْبِد الرَّ

ِه َحتَّى يُْعِرَب َعْنهُ لَِسانُهُ فَيَْختَاَر.  َمَع أُمِّ

 ■. ، ثُمَّ َردَّهُ إلَى اِْلُمِّ  َعْن ُعَمْيِر ْبِن َسِعيٍد أَنَّ ُعَمَر قََضى بِاْلَولَِد لِْلَعمِّ ُدوَن اِْلُمِّ

هُ إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فََخيََّرنِي ُعَماَرةُ ْبُن َربِيَعةَ أَنَّهُ َخاَصَم فِ ■  هُ َوَعمَّ يِه أُمَّ
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: هََذا إَذا بَلََغ َمْبلََغ هََذا  ي َوَمَعنَا أٌَخ لِي َصِغيٌر، فَقَاَل َعلِيٌّ َعلِيٌّ ثَََلثاا ُكلَّهُنَّ أَْختَاُر أُمِّ

 ُخيَِّر.

 8100مونين َعاقِلَْيِن[]َمْسأَلَةٌ بَلََغ اْلَولَُد أَْو اَِلْبنَةُ المحض

 ِ ْن لَْم يُْؤَمنَا َوإَِذا بَلََغ اْلَولَُد أَْو اَِلْبنَةُ َعاقِلَْيِن، فَهَُما أَْملَُك بِأَْنفُِسِهَما، َويَْسُكنَاِن أَْينََما أََحبَّا، فَإ

ٍج، أَْو تَْخلِيٍط، فَلِْْلَِب أَْو َغيْ  ِرِه ِمْن اْلَعَصبَِة، أَْو َعلَى َمْعِصيٍَة ِمْن ُشْرِب َخْمٍر، أَْو تَبَرُّ

لِْلَحاِكِم، أَْو لِْلِجيَراِن أَْن يَْمنََعاهَُما ِمْن َذلَِك، َويُْسِكنَاهَُما َحْيُث يُْشِرفَاِن َعلَى أُُموِرِهَما، 

 َوقَْد َذَكْرنَا قَْوَل أَبِي َحنِيفَةَ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ بِِمْثِل هََذا.

ِة قَْولِنَا  : }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: -بُْرهَاُن ِصحَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

0٦٢. ] 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوتَْصِويبُهُ   « .أَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ »قَْوُل َسْلَماَن  -َعلَْيِه الصَّ

َذلَِك، َوََل لُِمَراَعاِة َزَواِج اَِلْبنَِة؛ ِِلَنَّهُ َشْرٌع لَْم َوََل َمْعنَى لِْلفَْرِق بَْيَن الذََّكِر َواِْلُْنثَى فِي 

ُ تََعالَى  ُج َوِهَي بِْنُت تِْسِعيَن َسنَةا. -يَأَْذْن بِِه َّللاَّ َج َوِهَي فِي اْلَمْهِد َوقَْد ََل تَتََزوَّ  َوقَْد تََزوَّ

َوبَِضُروَرِة اْلِحسِّ يَْدِري ُكلُّ أََحٍد أَنَّ َوُربَّ بِْكٍر أَْصلَُح َوأَْنظَُر ِمْن َذَواِت اِْلَْزَواِج 

ا لَْم يَُكْن.. َواَج لَْم يَِزْدهَا َعْقَلا لَْم يَُكْن َوََل َصََلحا  الزَّ

 8118]َمْسأَلَةٌ َكاَن اأْلَُب َواأْلُمُّ ُمْحتَاَجْيِن إلَى ِخْدَمِة اَِلْبِن أَْو اَِلْبنَِة[م

لَْم  -النَّاِكِح أَْو َغْيِر النَّاِكِح  -ْحتَاَجْيِن إلَى ِخْدَمِة اَِلْبِن أَْو اَِلْبنَِة َوإِْن َكاَن اِْلَُب، َواِْلُمُّ مُ 

، َوَحقُّهَُما أَْوَجُب ِمْن َحقِّ  ِحيُل، َوََل تَْضيِيُع اِْلَبََوْيِن أَْصَلا يَُجْز لَِِلْبِن َوََل لَِِلْبنَِة الرَّ

ْوَجِة  ْوِج َوالزَّ ْوِج إْرَحاُل اْمَرأَتِِه  فَإِْن لَْم يَُكنْ  -الزَّ بِاِْلَِب َواِْلُمِّ َضُروَرةٌ إلَى َذلَِك فَلِلزَّ

ا ََل َضَرَر َعلَْيِهَما فِيِه.  َحْيُث َشاَء ِممَّ

: }أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك{ ]لقمان: -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ [ فَقََرَن تََعالَى 0٢: قَْوُل َّللاَّ

ْكَر لَ  .الشُّ ْكِر لَهُ َعزَّ َوَجلَّ  هَُما بِالشُّ

وقَْوله تََعالَى: }َوإِْن َجاهََداَك َعلَى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فََل تُِطْعهَُما 

ْنيَا َمْعُروفاا{ ]لقمان:  ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْن يَْصَحَب 0٥َوَصاِحْبهَُما فِي الدُّ [ فَاْفتََرَض َّللاَّ

َوَمْن َضيََّعهَُما فَلَْم  -َوإِْن َكانَا َكافَِرْيِن يَْدُعَوانِِه إلَى اْلُكْفِر  -ِن بِاْلَمْعُروِف اِْلَبََويْ 

ْنيَا َمْعُروفاا.  يَْصَحْبهَُما فِي الدُّ

ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو ِكَلهُ  َما فََل تَقُْل وقَْوله تََعالَى: }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناا إِمَّ

ا{ ]اْلسراء:  [ }َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح 8٢لَهَُما أُفٍّ َوَل تَْنهَْرهَُما َوقُْل لَهَُما قَْوَل َكِريما

ْحَمِة{ ]اْلسراء:  لِّ ِمَن الرَّ  [ .8٢الذُّ

 ِ ُجِل لَِرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َوقَْد َذَكْرنَا آنِفاا قَْوَل الرَّ َمْن أََحقُّ النَّاِس » -َم َصلَّى َّللاَّ

َك ثُمَّ أَبَاكَ  َك ثُمَّ أُمُّ ْحبَِة؟ قَاَل: أُمُّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوقَْولُهُ « . بُِحْسِن الصُّ ُعقُوُق » -َعلَْيِه الصَّ

 «اْلَوالَِدْيِن ِمْن اْلَكبَائِرِ 

 -أقوال الفقهاء:

َواِف اْلَكْعبَِة، أَْو فِي ِعيَاَدِة َل تخرج المرأة من بيتها حتى تستأذن زوجها ولو كان طَ ■

 َمِريٍض ِذي َرِحٍم، أَْو أَبُوهَا يَُموُت.)عطاء(
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 -األحاديث واآلثار:

أَنَّ َرُجَلا َغَزا َوتََرَك اْمَرأَتَهُ فِي ُعلُوٍّ َوأَبُوهَا فِي ُسْفٍل َوأََمَرهَا »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■ 

ِ أَْن ََل تَْخُرَج ِمْن بَْيتِهَا فَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْشتََكى أَبُوهَا فَاْستَأَْذنَْت َرُسوَل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

َ َوأَِطيِعي َزْوَجِك  ثُمَّ َكَذلَِك إْذ َماَت أَبُوهَا َولَْم تَْشهَْدهُ، فَقَاَل  -أَْمِرِه؟ فَقَاَل لَهَا: اتَّقِي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيهِ  -َرُسوُل َّللاَّ َ َغفََر ِِلَبِيِك بِطََواِعيَتِِك لَِزْوِجكِ  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ ضعيف() «)إنَّ َّللاَّ

 يُوُسُف ْبُن َعِطيَّةَ َمْتُروُك اْلَحِديِث َوََل يُْكتَُب َحِديثُهُ(

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ ُجِل َعلَ  -َصلَّى َّللاَّ ى َعْن َحقِّ الرَّ

ا ِمْنهُ: أَْن ََل تَْخُرَج ِمْن بَْيتِهَا إَلَّ بِإِْذنِِه، فَإِْن فََعلَْت لََعنَْتهَا َمََلئِكَ  ِ َزْوَجتِِه؟ فَقَاَل َكََلما ةُ َّللاَّ

 ِ ْحَمِة َوَمََلئَِكةُ اْلَعَذاِب َحتَّى تَْرِجَع إلَى بَْيتِهَا أَْو تَتُوَب، قِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ  َوَمََلئَِكةُ الرَّ

 ضعيف() لَْيِث ْبِن أَبِي ُسلَْيٍم ضعيف(«)َوإِْن ظَلََمهَا؟ قَاَل: َوإِْن ظَلََمهَا

ِ »َعْن بَُرْيَدة ومعاذ بن جبل وأنس وقيس بن سعد وسراقة بن جشعم َ ■  أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - ا أَ  -َصلَّى َّللاَّ ا بََشرا ْن يَْسُجَد لِبََشٍر َِلََمْرُت اْلَمْرأَةَ قَاَل: لَْو ُكْنُت آِمرا

ا لَِحقِّهِ   «أَْن تَْسُجَد لَِزْوِجهَا تَْعِظيما

ا َحِديُث بَُرْيَدةَ -قال المؤلف: ُكلُّ هََذا بَاِطٌل  فَفِيِه ُعبَْيُد ْبُن إِْسَحاَق يُْعَرُف بَِعطَّاِر  -: أَمَّ

ُث بِاْلبَاِطِل  لَْيَس بَِشْيٍء َوهَُو الَِّذي أَْسنََد " ُمَعلُِّمو ِصْبيَانُِكْم ِشَراُرُكْم اْلُمطَلَّقَاِت ُكوفِيٌّ يَُحدِّ

 ِ ِة قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -" َوهََذا هَُو اْلَكِذُب اْلبَْحُت، لِِصحَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا « . َخْيُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ » فَُمْنقَِطٌع؛ ِِلَنَّ أَبَا ظَْبيَاَن لَْم يَْلَق  -َحِديُث ُمَعاٍذ َوأَمَّ

ا َوََل أَْدَرَكهُ.  ُمَعاذا

ا َحِديُث أَنٍَس  فَفِيِه َحْفُص اْبُن أَِخي أَنٍَس َوََل يُْعَرُف ِِلَنٍَس اْبُن أٍَخ اْسُمهُ  -َوأَمَّ

 َحْفٌص..َوَخلَُف ْبُن َخلِيفَةَ لَْيَس بِاْلَحافِِظ.

 فَُمْنقَِطٌع؛ ِِلَنَّ َعلِيَّ ْبَن َربَاٍح لَْم يُْدِرْك ُسَراقَةَ قَطُّ. -ا َحِديُث ُسَراقَةَ ْبِن ُجْعُشٍم َوأَمَّ 

ِ اْلقَاِضي  ا َحِديُث قَْيِس ْبِن َسْعٍد فَفِيِه َشِريُك ْبُن َعْبِد َّللاَّ َوهَُو ُمَدلٌِّس يَُدلُِّس  -َوأَمَّ

ْن ََل َخيْ  -اْلُمْنَكَراِت   َر فِيِه إَلَّ الثِّقَاِت.َعمَّ

ٍة لَهُ ■  ِ ْبَن ِمْحَصٍن ُ َعْن َعمَّ ِ »َعْبَد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّهَا َذَكَرْت َزْوَجهَا لَِرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَقَاَل لَهَا  -َوَسلََّم  َجنَّتُِك أَْو : اُْنظُِري أَْيَن أَْنِت ِمْنهُ فَإِنَّهُ -َعلَْيِه الصَّ

ِ ْبَن ِمْحَصٍن، َوُحَصْيَن ْبَن ِمْحَصٍن َمْجهُوََلِن، ََل يَْدِري أََحٌد «)نَاُركِ  ضعيف() َعْبَد َّللاَّ

 َمْن هَُما(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسأَْلُت النَّبِيَّ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  أَيُّ النَّاِس  -َصلَّى َّللاَّ

ُجِل؟ قَاَل: أَْعظَ  ُم َحق اا َعلَى اْلَمْرأَِة؟ قَاَل: َزْوُجهَا قُْلُت: فَأَيُّ النَّاِس أَْعظَُم َحق اا َعلَى الرَّ

هُ   ضعيف() أَبُو ُعْتبَةَ َمْجهُول(«)أُمُّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ ■  وْ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ِج َعلَى َحقُّ الزَّ

 ضعيف() َربِيَعةُ ْبُن ُعْثَماَن َمْجهُوٌل(«)َزْوَجتِِه لَْو َكانَْت بِِه قُْرَحةٌ فَلَِحَسْتهَا َما أَدَّْت َحقَّهُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَََل أُْخبُِرُكْم بِنَِسائُِكْم » -َصلَّى َّللاَّ

ْهِل اْلَجنَِّة اْلَوُدوُد اْلَولُوُد اْلَعئُوُد َعلَى َزْوِجهَا الَّتِي إَذا آَذْت أَْو أُوِذيَْت َجاَءْت َحتَّى ِمْن أَ 
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ا َحتَّى تَْرَضى ِ ََل أَُذوُق َعْضما  خبر َل بأس به(«)تَأُْخَذ بِيَِد َزْوِجهَا، ثُمَّ تَقُوُل: َوَّللَاَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبنِ ■  ِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ إلَى اْمَرأٍَة ََل تَْشُكُر لَِزْوِجهَا َوِهَي ََل تَْستَْغنِي َعْنهُ »  حديث حسن(«)ََل يَْنظُُر َّللاَّ

ْكُر لُِكلِّ ُمْحِسٍن َواِجٌب.  قال المؤلف: َوالشُّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي هُرَ ■  أَنَّهُ ُسئَِل َعْن َخْيِر النَِّساِء؟ » -َصلَّى َّللاَّ

هُ إَذا نَظََر، َوتَْحفَظُهُ فِي نَْفِسهَا َوَمالِهِ   صحيح(«)فَقَاَل: الَّتِي تُِطيُع َزْوَجهَا إَذا أََمَر، َوتَُسرُّ

ِ  عن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ ■ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ ََل طَاَعةَ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 -صحيح(الفقهاء:«)فِي َمْعِصيٍَة إنََّما الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروفِ 

َضاِع[  ]َمْسأَلٌَة اْلَواِجُب َعلَى ُكلِّ َوالَِدٍة أَْن ُتْرِضَع َولََدَها[ ]ِكتَاُب الرَّ

ًة َكاَنْت أَْو أََمًة  -َواْلَواِجُب َعلَى ُكلِّ َواِلَدٍة  ِفي ِعْصَمِة َزْوٍج أَْو ِفي ِمْلِك َسيٍِّد، أَْو  -ُحرَّ

ا ِمْنُهَما   -: أَْن ُتْرِضَع َوَلَدَها -لَِحَق َوَلُدَها ِباَلَِّذي َتَولََّد ِمْن َماِئِه أَْو َلْم َيْلَحْق  -َكاَنْت ُخلُو ً

ْت أَ  َها ِبْنُت اْلَخلِيَفِة أََحبَّ  .-َوُتْجَبُر َعلَى َذلَِك إَلَّ أَْن َتُكوَن ُمَطلََّقًة  -ْم َكِرَهْت، َولَْو أَنَّ

َفإِْن َكاَنْت ُمَطلََّقًة َلْم ُتْجَبْر َعلَى إْرَضاِع َوَلِدَها ِمْن الَِّذي َطلََّقَها إَلَّ أَْن َتَشاَء ِهَي َذلَِك، 

َجَها َبْعَدهُ أَْم َكِرَه. أََحبَّ  -َفلََها َذلَِك   أَُبوهُ أَْم َكِرَه، أََحبَّ الَِّذي َتَزوَّ

ِضيِع: أُِمَر اْلَوالُِد ِبأَْن َيْسَتْرِضَع لَِولَِدِه اْمَرأًَة أُْخَرى َوََل ُبدَّ  َفإِْن َتَعاَسَرْت ِهَي َوأَُبو الرَّ

ْت أَْم َكِرَهْت، أََحبَّ َزْوُجَها إْن  -ُر ِحيَنِئٍذ إَلَّ أَْن ََل َيْقَبَل اْلَوَلُد َغْيَر َثْدِيَها، َفُتْجبَ  أََحبَّ

 .-َكاَن لََها أَْم َكِرَه 

ِضيِع، أَْو أَْفَلَس، أَْو َغاَب ِبَحْيُث ََل ُيْقَدُر َعَلْيِه: أُْجِبَرْت اأْلُمُّ َعلَى  َفإِْن َماَت أَُبو الرَّ

ُه َيْسَتْرِضُع لَُه  إْرَضاِعِه، إَلَّ أَْن ََل َيُكوَن لََها َلَبٌن، أَوْ  َكاَن لََها لََبٌن ُيِضرُّ ِبِه: َفإِنَّ

ا َولَُه َماٌل ، َفإِْن َلْم َتُكْن ُمَطلََّقًة لَِكْن ِفي ِعْصَمِتِه  َغْيَرَها، َوُيْتَبُع اأْلَُب ِبَذلَِك إْن َكاَن َحي ً

َفَق أَُبوهُ َوِهَي َعلَى اْسِتْرَضاِعِه أَْو ُمْنَفِسَخَة النَِّكاِح ِمْنُه أَْو ِمْن َعْقٍد َفاِسٍد ِبَجْهلٍ  ، َفاتَّ

 َوَقِبَل َغْيَر َثْدِيَها َفَذلَِك َجاِئٌز.

 َفإِْن أََراَد أَُبوهُ َذلَِك َفأََبْت ِهَي إَلَّ إْرَضاَعُه َفلََها َذلَِك.

َلَها َذلَِك، َوأُْجِبَرْت َعلَى  َفإَِذا أََراَدْت ِهَي أَْن َتْسَتْرِضَع َلُه َغْيَرَها َوأََبى اْلَوالُِد: َلْم َيُكنْ 

إَلَّ أَْن َيُكوَن لََها لََبٌن، أَْو َكاَن َلَبُنَها  -َقِبَل َغْيَر َثْدِيَها أَْو َلْم َيْقَبْل َغْيَر َثْدِيَها  -إْرَضاِعِه 

 ُيِضرُّ ِبِه: َفَعلَى اْلَواِلِد ِحيَنِئٍذ أَْن َيْسَتْرِضَع لَِولَِدِه َغْيَرَها.

ِه: أُْجِبَرْت َعلَى إْرَضاِعِه إْن َكاَن لََها لََبٌن ََل ُيِضرُّ َفإِْن لَ  ْم َيْقَبْل ِفي ُكلِّ َذلَِك إَلَّ َثْدَي أُمِّ

 ِبِه.

ا ِبَفَساِد اْلَوْطِء ِبِزًنى، أَْو إْكَراٍه، أَْو لَِعاٍن، أَْو ِبَحْيُث ََل َيْلَحُق  َفإِْن َكاَن ََل أََب لَُه: إمَّ

ا َقْد َماَت أَُبوهُ: َفاأْلُمُّ ُتْجَبُر َعلَى إْرَضاِعِه، إَلَّ أَْن ََل َيُكوَن ِباَلَِّذي َتَولَّ  َد ِمْن َماِئِه، َوإِمَّ

ُه، أَْو َغاَبْت َحْيُث ََل ُيْقَدُر َعَلْيَها:  لََها لََبٌن، أَْو َكاَن لََها َلَبٌن ُيِضرُّ ِبِه، أَْو َماَتْت أُمُّ

ِضيِع َماٌل أَْو لَْم َيُكْن. َفَيْسَتْرِضُع لَُه َغْيَرَها،  َسَواٌء ِفي ُكلِّ َذلَِك َكاَن لِلرَّ

، َفأََراَد اأْلَُب ِفَصالَُه ُدوَن َرْأيِ اأْلُمِّ، أَْو أََراَدْت اأْلُمُّ ِفَصالَُه ُدونَ   َفإِْن َكاَن لَُه أٌَب، أَْو أُمٌّ
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َكاَن ِفي َذلَِك َضَرٌر  -ْبَل َتَماِم اْلَحْوَلْيِن َرْأيِ اأْلَِب: َفلَْيَس َذِلَك لَِمْن أََراَدهُ ِمْنُهَما قَ 

ِضيِع أَْو َلْم َيُكْن   .-ِبالرَّ

ِضيِع لَِمَرٍض  َفإِْن أََراَدا َجِميًعا ِفَصالَُه َقْبَل اْلَحْولَْيِن، َفإِْن َكاَن ِفي َذلَِك َضَرٌر َعلَى الرَّ

ُه ََل َيْقبَ  َعاَم: َلْم َيُجْز َذلَِك لَُهَما َفإِْن َكاَن ََل َضَرَر ِبِه، أَْو لَِضْعِف ِبْنَيِتِه، أَْو أِلَنَّ ُل الطَّ

ِضيِع ِفي َذلَِك َفلَُهَما َذِلَك.  َعلَى الرَّ

َماِدَي َعلَى إْرَضاِعِه َبْعَد اْلَحْولَْيِن َفلَُهَما َذلَِك، َفإِْن أََراَد أََحُدُهَما  َبْعَد  -َفإِْن أََراَدا التَّ

ِضيِع لَْم َيُجْز ِفَصالَ  -اْلَحْولَْيِن  ُه َوأََبى اآْلَخُر ِمْنُهَما، َفإِْن َكاَن ِفي َذلَِك َضَرٌر َعلَى الرَّ

َفَقا َعلَى ِفَصالِِه.  ِفَصالُُه، َوَكَذلَِك لَْو اتَّ

ِضيِع ِفي ِفَصالِِه َبْعَد اْلَحْولَْيِن: َفأَيُّ اأْلََبَوْيِن أََراَد ِفصَ   -الَُه َوإِْن َكاَن ََل َضَرَر َعلَى الرَّ

ِضيِع، َواْلَحقُّ َعلَى اأْلَِب َواأْلُمِّ ِفي  -َبْعَد َتَماِم اْلَحْولَْيِن  َفلَُه َذلَِك، َهَذا َحقُّ الرَّ

 إْرَضاِعِه.

ا اْلَواِجُب لِْْلُمِّ ِفي َذلَِك  ْو َفإِْن َكاَن اْلَولَُد ََل َيْلَحُق َنَسُبُه ِباَلَِّذي َتَولََّد ِمْن َماِئِه، أَ  -َوأَمَّ

َضاُع َعلَى  ِضيِع: َفالرَّ ًتا، أَْو َغاِئًبا َحْيُث ََل ُيْقَدُر َعلَْيِه، َوََل َواِرَث لِلرَّ َكاَن أَُبوهُ َميِّ

 اأْلُمِّ، َوََل َشْيَء لََها َعلَى أََحٍد ِمْن أَْجِل إْرَضاِعِه.

: َفَعلَى اْلَوالِِد َنَفَقُتُهَما، أَْو َفإِْن َكاَن ِفي ِعْصَمِتِه ِبَزَواٍج َصِحيٍح، أَْو ِمْلِك َيِميٍن َصِحيحٍ 

 ِكْسَوُتُهَما َفَقْط، َكَما َكاَن َقْبَل َذِلَك َوََل َمِزيَد.

َفإِْن َكاَنْت أُمَّ َولَِدِه َفأَْعَتَقَها، أَْو ُمْنَفِسَخَة النَِّكاِح َبْعَد  -َوإِْن َكاَنْت ِفي َغْيِر ِعْصَمِتِه 

ِتِه ِبَغْيِر َطََلٍق، لَكِ  ِتِه أَْو َمْوُطوَءًة ِصحَّ ْن ِبَما َذَكْرَنا َقْبُل أَنَّ النَِّكاَح َيْنَفِسُخ ِبِه َبْعَد ِصحَّ

ا  َفلََها  -َوُهَو َرِضيٌع  -ِبَعْقٍد َفاِسٍد ِبَجْهٍل َيْلَحُق ِفيِه اْلَوَلُد ِبَوالِِدِه، أَْو َطلََّقَها َطََلًقا َرْجِعي ً

َفَقُة، َواْلِكْسَوةُ َفَقْط، َوََل َمِزيَد.ِفي ُكلِّ َذلَِك َعلَى َوالِِدِه ال  نَّ

َفإِْن َكاَن َفِقيًرا ُكلَِّفْت إْرَضاَعُه َوََل َشْيَء لََها َعلَى اأْلَِب اْلَفِقيِر، َفإِْن َغاَب َولَُه َماٌل 

َفَقِة َواْلِكْسَوِة َمَتى َقَدَر َعلَى َماٍل.  َواْمَتَنَع أُْتِبَع ِبالنَّ

ْجِعيِّ ِبَوْضِعِه: َفلََها َعلَى أَِبيِه َفإِْن َكاَنْت ُمطَ  ََلِق الرَّ َتَها ِمْن الطَّ ْت ِعدَّ لََّقًة َثََلًثا َوأََتمَّ

 اأْلُْجَرةُ ِفي إْرَضاِعِه َفَقْط.

 َوََل ُيْلَتَفتُ  -أََحبَّ أَْم َكِرَه  -َفإِْن َرِضَيْت ِهَي أُْجَرَة ِمْثلَِها: َفإِنَّ اأْلََب ُيْجَبُر َعلَى َذلَِك 

 إلَى َقْولِِه: أََنا َواِجُد َمْن ُيْرِضُعُه ِبأََقلَّ، أَْو ِبََل أُْجَرٍة.

َفإِْن لَْم َتْرَض ِهَي إَلَّ ِبأَْكَثَر ِمْن أُْجَرِة ِمْثلَِها َوأََبى اأْلَُب إَلَّ أُْجَرَة ِمْثلَِها َفَهَذا ُهَو 

َعاُسُر، َولِْْلَِب ِحيَنِئٍذ أَْن َيْسَتْرِضَع َغْيرَ  َها لَِوَلِدِه إَلَّ أَْن ََل َيْقَبَل َغْيَر َثْدِيَها، أَْو ََل التَّ

ِضيِع، أَْو َكاَن اأْلَُب ََل َماَل َلُه: َفُتْجَبُر اأْلُمُّ ِحيَنِئٍذ  َيِجُد اأْلَُب إَلَّ َمْن لََبُنَها ُمِضرٌّ ِبالرَّ

َوإَِلَّ َفََل  -إْن َكاَن لَُه َماٌل  -لَِها َعلَى إْرَضاِعِه، َوُتْجَبُر ِهَي َواْلَوالُِد َعلَى أُْجَرِة ِمثْ 

 َشْيَء َعلَْيِه.

ُه َيِجُب َعلَى اْلَوالِِد  َضاِع  -َوُكلُّ َما َذَكْرَنا أَنَّ ِمْن أُْجَرٍة، أَْو ِرْزٍق أَْو ِكْسَوٍة:  -ِفي الرَّ

ِضيِع َماٌل أَْو لَْم َيُكْن، َكاَنْت صَ  -َفُهَو َواِجٌب َعلَْيِه  َجَها أَُبوَها أَْو لَْم َكاَن لِلرَّ ِغيَرًة َزوَّ

َفَقِة َعلَى اْلَفِطيَمِة أَْو اْلَفِطيِم. -َتُكْن   ِبِخََلِف النَّ
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ُه َيِجُب َعلَى اْلَوالِِد: ِمْن ِكْسَوٍة، أَْو َنَفَقٍة، أَْو أُْجَرٍة،  َفإِْن َماَت اأْلَُب َفُكلُّ َما َذَكْرَنا أَنَّ

ِضيِع َواِرٌث َفُهَو عَ  ِضيِع َولِلرَّ َعلَى َعَدِدِهْم ََل َعلَى َمَقاِديِر َمَواِريِثِهْم  -لَى َواِرِث الرَّ

َجَها أَُبوَها ِمْن ُجْملَِتِهْم، َسَواٌء َكاَن  ْوُج إْن َكاَن َزوَّ ِمْنُه، َواأْلُمُّ ِمْن ُجْملَِتِهْم: َوالزَّ

ِضيِع َماٌل أَْو َلْم َيُكْن، ِبِخََلِف ِكْسَوِتِه، َوَنفَ  َعاَم، َفإِْن َلْم َيُكْن لَُه لِلرَّ َقِتِه إَذا أََكَل الطَّ

َواِرَثًة َكاَنْت أَْو َغْيَر َواِرَثٍة َوََل َشْيَء لََها ِمْن أَْجِل َذلَِك  -َواِرٌث َفَرَضاُعُه َعلَى اأْلُمِّ 

ِضيِع، ِبِخََلِف ُوُجوِب َنَفَقِتَها ِفي َمالِِه  ، َوََل َماَل لََها.. إْن َكاَن َلُه َمالٌ  -ِمْن َماِل الرَّ

َفإِْن َماَتْت، أَْو َمِرَضْت، أَْو أََضرَّ ِبِه لََبُنَها، أَْو َكاَنْت ََل لََبَن لََها، َوََل َماَل لََها: َفَعلَى 

َتَعالَى  َوِباّلَِلَِّ  -َفإِْن َمَنَع: َفَعلَى اْلِجيَراِن ُيْجِبُرُهْم اْلَحاِكُم َعلَى َذلَِك  -َبْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن 

ْوِفيُق.  التَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْوَلَدُهنَّ  ُبْرَهاُن ُكلِّ َما َذَكْرَنا َمْنُصوٌص ِفي َقْوِل َّللاَّ

َضاَعَة َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ   َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

ِباْلَمْعُروِف َل ُتَكلَُّف َنْفٌس إَِل ُوْسَعَها َل ُتَضارَّ َوالَِدةٌ ِبَولَِدَها َوَل َمْولُوٌد لَُه ِبَوَلِدِه َوَعلَى 

اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك َفإِْن أََراَدا ِفَصاَل َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوإِْن 

قُوا  أََرْدُتْم أَنْ  َتْسَتْرِضُعوا أَْوَلَدُكْم َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إَِذا َسلَّْمُتْم َما آَتْيُتْم ِباْلَمْعُروِف َواتَّ

َ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر{ ]البقرة:  َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  [ .233َّللاَّ

ِبيُّ إَِذا َطلَّْقُتُم ا َها النَّ َة َوِفي َقْوله َتَعالَى: }َيا أَيُّ ِتِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ لنَِّساَء َفَطلِّقُوُهنَّ لِِعدَّ

َنٍة  ُكْم َل ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َوَل َيْخُرْجَن إَِل أَْن َيأِْتيَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبيِّ َ َربَّ قُوا َّللاَّ َواتَّ

ِ َفَقْد َظلَ  ِ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ َ ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِك َوِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ َم َنْفَسُه َل َتْدِري لََعلَّ َّللاَّ

[ }َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ َفأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف 1أَْمًرا{ ]الطَلق: 

ِ َذلُِكْم ُيوعَ  َهاَدَة ّلِِلَّ ِ َوأَْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَِقيُموا الشَّ ُظ ِبِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباّلِلَّ

 [ .2َواْلَيْوِم اآلِخِر{ ]الطَلق: 

ُهوِر. َة ِباأْلَْقَراِء َوالشُّ ُ َتَعالَى اْلِعدَّ ، ُثمَّ َذَكَر َّللاَّ ْجِعيِّ ِبََل َشكٍّ ََلِق الرَّ  َفَهِذِه ِصَفُة الطَّ

وُهنَّ لُِتَضيِّقُوا ُثمَّ َقاَل َعزَّ َوَجلَّ: }أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسكَ  ْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَل ُتَضارُّ

{ ]الطَلق:  [ إلَى 6َعلَْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوَلِت َحْمٍل َفأَْنِفقُوا َعلَْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ

ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا{ ]الطَلق:  ا َسلََف ِمْن ِكَتاِبَنا َهَذا [ . َوَقْد َذَكْرَنا ِفيمَ 7َقْولِِه }َسَيْجَعُل َّللاَّ

قُوا  وُهنَّ لُِتَضيِّ أَنَّ َقْوله َتَعالَى: }أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَل ُتَضارُّ

{ ]الطَلق:  يََّن [ َقْد بَ 6َعلَْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوَلِت َحْمٍل َفأَْنِفقُوا َعلَْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ

ا ََل  َما أََراَد ِبِه اْلُمَطلََّقاِت َطََلًقا َرْجِعي ً ُه َعزَّ َوَجلَّ إنَّ َحِديُث َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس أَنَّ

ُه َمْنُصوٌص ِفي اآْلَياِت اْلَمْذُكوَراِت ِبََل َتأِْويٍل  َوَنْحُن  -اْلُمَطلََّقاِت َثََلًثا، َفُكلُّ َما قُْلَنا َفإِنَّ

 ُ   َتَعالَى َذاِكُروَن َبَياَن َذلَِك َفْصًَل َفْصًَل..إْن َشاَء َّللاَّ

ِل اْلَمْسأَلَِة  ا َقْولَُنا ِفي أَوَّ ٍة أَْو أََمٍة ..ْ أَْن ُتْرِضَع َوَلَدَها أََحبَّْت  -أَمَّ اْلَواِجُب َعلَى ُكلِّ ُحرَّ

َها ِبْنُت اْلَخلِيَفِة َوُتْجَبُر َعلَى َذلِ  ِ َتَعالَى: }َواْلَوالَِداُت أَْم َكِرَهْت َولَْو أَنَّ َك َفِلَقْوِل َّللاَّ

َضاَعَة{ ]البقرة:  [ َوَهَذا 233ُيْرِضْعَن أَْوَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

ُه َنصٌّ َثاِبٌت.. َوأَ  ا َقْولَُنا ُعُموٌم ََل َيِحلُّ أِلََحٍد أَْن َيُخصَّ ِمْنُه َشْيًئا إَلَّ َما َخصَّ إَلَّ أَْن  -مَّ



 

218 
 

اِت: }َفإِْن  ََلِق " َبْعَد ِذْكِر اْلُمْعَتدَّ ِ َتَعالَى ِفي " ُسوَرِة الطَّ َتُكوَن ُمَطلََّقًة.. َفلَِقْوِل َّللاَّ

لَُه  أَْرَضْعَن لَُكْم َفآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف َوإِْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضعُ 

[ َفَلْم َيُخصَّ َتَعالَى َذاَت َزْوٍج ِمْن َغْيِرَها َوََل َجَعَل ِفي َذلَِك ِخَياًرا 6أُْخَرى{ ]الطَلق: 

َجَها ِلْلَوْطِء  َما َتَزوَّ َهاِت .. َفإِْن َقالُوا: إنَّ ْوِج َبْل َجَعَل اْْلِْرَضاَع إلَى اأْلُمَّ لِْْلَِب َوََل ِللزَّ

َجَها َبْعَد ،قُْلَنا: َنَعْم، َفَكا ِبيِّ َقْبَل َحقِّ الَِّذي َتَزوَّ َما َوَلَدْتُه ِلُتْرِضَعُه، َفَحقُّ الصَّ َن َماَذا؟ َوإِنَّ

 أَْن َولََدْتُه، َوََل َيْمَنُعُه إْرَضاُعَها َولََدَها ِمْن َوْطِئِه لََها.

ا َقْولَُنا  ِضيِع: أُِمَر  -َوأَمَّ اْلَواِلُد أَْن َيْسَتْرِضَع لَِوَلِدِه اْمَرأًَة َفإِْن َتَعاَسَرْت ِهَي َوأَُبو الرَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اآْلَيِة اْلَمْذُكوَرِة: }َوإِْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع لَُه  ، َفلَِقْوِل َّللاَّ أُْخَرى َوََل ُبدَّ

َهاِت ِبَنصِّ اْلقُْرآِن. وَ 6أُْخَرى{ ]الطَلق:  ا َقْولَُنا [ َواْلِخَطاُب لِْْلَباِء َواأْلُمَّ إَلَّ أَْن ََل  -أَمَّ

أََحبَّ َزْوُجَها  -أََحبَّْت أَْم َكِرَهْت  -َيْقَبَل اْلَوَلُد َغْيَر َثْدِيَها َفُتْجَبُر ِحيَنِئٍذ َعلَى إْرَضاِعِه 

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقتَ  لُوا أَْوَلَدُهْم َسَفًها أَْم َكِرَه أََحبَّ أَُبوهُ أَْم َكِرَه، َفِلَقْوِل َّللاَّ

ِبَغْيِر ِعْلٍم{ .. َوِلَقْولِِه َتَعالَى: }َل ُتَضارَّ َوالَِدةٌ ِبَولَِدَها َوَل َمْولُوٌد لَُه ِبَوَلِدِه َوَعلَى 

ةُ َحق ًا.233اْلَواِرِث ِمْثُل َذلَِك{ ]البقرة:   [ َوَهِذِه ِهَي اْلُمَضارَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َوَصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ » -َّللاَّ « َمْن ََل َيْرَحُم النَّاَس ََل َيْرَحُمُه َّللاَّ

ِضيِع، أَْو أَْفلََس، أَْو َغاَب ِبَحْيُث ََل ُيْقَدُر َعلَْيِه: أُْجِبَرْت اأْلُمُّ أَْيًضا  .. َفإِْن َماَت أَُبو الرَّ

ا ُيِضرُّ ِبِه َعلَى إْرَضاِعِه إَلَّ أَْن ََل َيْقَبَل َثْدَيَها، أَ  ْو ََل َيُكوَن لََها َلَبٌن، أَْو َكاَن لََبُنَها ِممَّ

ا، َوُيْتَبعُ  ُه ُيْسَتْرَضُع لَُه َغْيُرَها َفلَِما َذَكْرَنا ِفي اْلَفْصِل الَِّذي َقْبَل َهَذا ُمتَِّصًَل ِبِه َنص ً  َفإِنَّ

ا َولَُه َماٌل؛ أِلَنَّ اْلحَ   قَّ َعَلْيِه ِفي َذلَِك.اأْلَُب ِبَذلَِك إْن َكاَن َحي ً

ا َقْولَُنا  َفإِْن لَْم َتُكْن ُمَطلََّقًة لَِكْن ِفي ِعْصَمِتِه أَْو ُمْنَفِسَخَة النَِّكاِح ِمْنُه أَْو ِمْن َعْقٍد  -َوأَمَّ

َفَق أَُبوهُ َوِهَي َعلَى اْسِتْرَضاِعِه َوَقِبَل غَ  ْيَر َثْدِيَها َفَذلَِك َفاِسٍد ِبَجْهٍل أَْو أُمَّ َوَلٍد أُْعِتَقْت َفاتَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َوإِْن أََرْدُتْم أَْن َتْسَتْرِضُعوا أَْوَلَدُكْم َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم{  -َجاِئٌز  َفلَِقْوِل َّللاَّ

َها233]البقرة:  ِ َتَعالَى لَِمْن اأْلَْوََلُد لَُهْم، َوُهْم اآْلَباُء َواأْلُمَّ ُت، [ َوَهَذا ِخَطاٌب ِمْن َّللاَّ

ا َقْولَُنا: َفإِْن أََراَد أَُبوهُ َذلَِك َوأََبْت اأْلُمُّ إَلَّ أَْن ُتْرِضَعُه ِهَي َفلََها َذلَِك،  َفإِْن ِبََل َشكٍّ ، َوأَمَّ

أََراَدْت ِهَي أَْن َتْسَتْرِضَع لَُه َغْيَرَها َوأََبى اْلَوالُِد لَْم َيُكْن لََها َذِلَك، َوأُْجِبَرْت َعلَى 

ُ َتَعالَى إْرَضاعِ  ِفْق َعلَى اَِلْسِتْرَضاِع َلُه، َولَْم َيْجَعْل َّللاَّ ِه؛ َفِْلَنَّ إَراَدَة اأْلَِب َواأْلُمِّ َلْم َتتَّ

ا َقْولَُنا  ا ِبَفَساِد اْلَوْطِء ِبِزًنى أَْو إْكَراٍه أَْو  -َذلَِك إَلَّ ِبإَِراَدِتِهَما.. َوأَمَّ َفإِْن َكاَن ََل أََب لَُه إمَّ

ا َقْد َماَت أَُبوهُ َفاأْلُمُّ ُتْجَبُر َعلَى لَِعا ٍن أَْو ِبَحْيُث ََل َيْلَحُق ِباَلَِّذي َتَولََّد ِمْن َماِئِه، َوإِمَّ

ِ َتَعالَى: }َل ُتَضارَّ َوالَِدةٌ ِبَولَِدَها{ ]البقرة:  [ َولَِما َذَكْرَنا َمَع 233إْرَضاِعِه َفِلَقْوِل َّللاَّ

ا َقْولَُنا َهِذِه اآْلَيِة ِفي َذلِ  َفإِْن َكاَن لَُه أٌَب أَْو أُمٌّ َفأََراَد اأْلَُب ِفَصالَُه ُدوَن  -َك اْلَفْصِل.. َوأَمَّ

َرْأيِ اأْلُمِّ، أَْو أََراَدْت اأْلُمُّ ِفَصاَلُه ُدوَن َرْأيِ اأْلَِب: َفَلْيَس َذلَِك ِلَمْن أََراَدهُ ِمْنُهَما َقْبَل 

ِغيِر أَْو َلْم َيُكْن. َكانَ  -َتَماِم اْلَحْوَلْيِن   ِفي اْلِفَصاِل َضَرٌر ِبالصَّ

ِضيِع َفلَُهَما  َفإِْن أََراَد َجِميًعا ِفَصالَُه َقْبَل اْلَحْولَْيِن َفإِْن َكاَن ََل َضَرَر ِفي َذِلَك َعلَى الرَّ

ِضيِع لَِمَرٍض ِبِه، أَْو ِلَضْعِف  ُه ََل َذلَِك، َفإِْن َكاَن ِفي َذلَِك َضَرٌر َعلَى الرَّ ِبْنَيِتِه أَْو أِلَنَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن أَْوَلَدُهنَّ  َعاَم: َلْم َيُجْز لَُهَما َذلَِك، َفلَِقْوِل َّللاَّ َيْقَبُل الطَّ
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َضاَعَة{ ]البقرة:   [ .233َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

ا َولَِقْولِِه َتَعالَ  ى: }َفإِْن أََراَدا ِفَصاَل َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما{.. َوأَمَّ

ِضيِع َبْعَد اْلَحْوَلْيِن َفلَُهَما  -َقْولَُنا  َماِدَي َعلَى إْرَضاِع الرَّ َفإِْن أََراَدْت اأْلُمُّ أَْو اأْلَُب التَّ

ُه لَْم َيأِْت َنصٌّ  ا َقْولَُنا  َذلَِك َفِْلَنَّ َفإِْن َكاَنْت ِعْصَمُة اأْلَِب ِبَزَواٍج  -ِباْلَمْنِع ِمْن َذلَِك.. َوأَمَّ

َصِحيٍح أَْو ِمْلِك َيِميٍن َصِحيٍح َفَعلَى اْلَوالِِد َنَفَقُتَها َوِكْسَوُتَها َكَما َكاَن َقْبَل َذلَِك َوََل َمِزيَد 

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَعلَى ا ْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف{ ]البقرة: َفلَِقْوِل َّللاَّ

233. ] 

ا َقْولَُنا  َفإِْن َكاَنْت ِفي َغْيِر ِعْصَمِتِه، َفإِْن َكاَنْت أُمَّ َولٍَد َفأَْعَتَقَها أَْو ُمْنَفِسَخَة النَِّكاِح  -َوأَمَّ

ِتِه ِبَغْيِر َطََلٍق لَِكْن ِبَما ذَ  ِتِه أَْو َبْعَد ِصحَّ َكْرَنا َقْبُل أَنَّ النَِّكاَح َيْنَفِسُخ ِبِه َبْعَد ِصحَّ

ا َوُهَو َرِضيعٌ   َمْوُطوَءًة ِبَعْقٍد َفاِسٍد ِبَجْهٍل َيْلَحُق ِفيِه اْلَوَلُد ِبَواِلِدِه، أَْو َطلََّقَها َطََلًقا َرْجِعي ً

َفَقُة َواْلكِ  ِتَها.َفلََها ِفي ُكلِّ َذلَِك َعلَى َوالِِدِه النَّ َة ِعدَّ  ْسَوُة ِباْلَمْعُروِف َفَقْط، َوُهَو لِْلُمَطلََّقِة ُمدَّ

َفإِْن َكاَن َفِقيًرا ُكلَِّفْت إْرَضاَع اْلَولَِد َوََل َشْيَء لََها َعلَى اأْلَِب اْلَفِقيِر َفإِْن َغاَب َولَُه َماٌل 

َفَقِة َواْلِكْسَوِة َمَتى قُِدَر َعلَْيِه أَ   ْو َعلَى َماٍل لَُه.أُْتِبَع ِبالنَّ

َوَكَذلَِك إْن اْمَتَنَع َولَُه َماٌل ِلَقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: }َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ 

ُ َتَعالَى َذلَِك لََها َفُهَو َدْيٌن َعلَْيِه إْن َكاَن لَُه 233ِباْلَمْعُروِف{ ]البقرة:  [ َوإَِذا أَْوَجَب َّللاَّ

ُ َنْفًسا إَِل َما آَتاَها{ مَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َل ُيَكلُِّف َّللاَّ اٌل َفإِْن لَْم َيُكْن لَُه َماٌل َفلَِقْوِل َّللاَّ

 [ .7]الطَلق: 

، لَِكْن إْن أَْيَسَر  َوإَِذا لَْم ُيَكلَّْف َشْيًئا َفََل َيُجوُز أَْن ُيْتَبَع إْن أَْيَسَر ِبَما لَْم ُيَكلَّْفُه َقطُّ

ا َقْولَُنا َوا َضاُع ُمَتَماٍد ُكلَِّف ِمْن ِحيِن ُيوِسُر. َوأَمَّ ْت  -لرَّ َفإِْن َكاَنْت ُمَطلََّقًة َثََلًثا، أَْو أََتمَّ

ْجِعيِّ ِبَوْضِعِه، َفلَْيَس لََها َعلَى أَِبيِه إْثَر َطََلِقِه لََها َثََلًثا، أَْو آِخَر  ََلِق الرَّ َة الطَّ ِعدَّ

َضاِع َفَقْط. َثََلٍث، أَْو إْثرَ  ْجِعيِّ إَلَّ أُْجَرةُ الرَّ ََلِق الرَّ ِتَها ِمْن الطَّ  َتَماِم ِعدَّ

ِ َتَعالَى: }َوإِْن ُكنَّ أُوَلِت َحْمٍل َفأَْنِفقُوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َفإِْن  َفلَِقْوِل َّللاَّ

{ ]الطَلق:   . [6أَْرَضْعَن لَُكْم َفآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

ا َفَقْط، ِبَحِديِث َفاِطَمةَ  َما ُهَو ِفي اْلُمَطلََّقاِت َطََلًقا َرْجِعي ً ا َقْبُل أَنَّ َهَذا النَّصَّ إنَّ نَّ  َوَقْد َبيَّ

 ِبْنِت َقْيٍس.

ا َقْولَُنا  أَْم َكِرَه أََحبَّ  -َفإِْن َرِضَيْت ِهَي ِبأُْجَرِة ِمْثلَِها، َفإِنَّ اأْلََب ُيْجَبُر َعَلى َذلَِك  -َوأَمَّ

َوََل ُيْلَتَفُت إلَى َقْولِِه: أََنا أَِجُد َمْن ُيْرِضُعُه ِبأََقلَّ أَْو ِبََل أُْجَرٍة َفلَِقْولِِه َتَعالَى: }َفإِْن  -

أَْرَضْعَن لَُكْم َفآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف َوإِْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع لَُه 

 [6ْخَرى{ ]الطَلق: أُ 

َعاُسُر ِفي لَُغِة اْلَعَرِب الَِّتي ِبَها  َعاُسِر، َوالتَّ ُ َتَعالَى لَُهنَّ اأْلُْجَرَة، إَلَّ َمَع التَّ َفأَْوَجَب َّللاَّ

ُ َتَعا لَى لََها َنَزَل اْلقُْرآُن: ِفْعٌل ِمْن َفاِعلَْيِن، َفإَِذا َقَنَعْت ِهَي ِبأُْجَرِتَها الَِّتي أَْوَجَبَها َّللاَّ

ِباْلَمْعُروِف؟ َفَلْم ُتَعاِسْرُه، َوإَِذا َلْم ُتَعاِسْرهُ: َفِهَي َعلَى َحقَِّها ِفي اأْلُْجَرِة اْلُمْؤَتِمَرِة 

 ِباْلَمْعُروِف.

ا َقْولَُنا  َفإِْن لَْم َتْرَض ِهَي إَلَّ ِبأَْكَثَر ِمْن أُْجَرِة ِمْثلَِها َوأََبى اأْلَُب إَلَّ أُْجَرَة ِمْثلَِها،  -َوأَمَّ
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َعاُسُر، َولِْْلَِب ِحيَنِئٍذ أَْن َيْسَتْرِضَع لَِوَلِدِه َغْيَرَها ِبأُْجَرِة ِمْثلَِها، أَْو ِبأََقلَّ،   أَوْ َفَهَذا ُهَو التَّ

ا َقْولَُنا  َضاِع ِمْن  -ِبََل أُْجَرٍة إْن َوَجَد.. َوأَمَّ ُه َيِجُب َعلَى اْلَواِلِد ِفي الرَّ ُكلُّ َما َذَكْرَنا أَنَّ

ْزُق  ِضيِع َماٌل أَْو َلْم  -َفُهَو َواِجٌب َعَلْيِه  -أُْجَرٍة أَْو ِكْسَوٍة أَْو َنَفَقٍة، َوِهَي الرِّ َكاَن لِلرَّ

َجَها أَُبوَها أَْو َلْم َيُكْن  َيُكْن، َصِغيَرةً  َفَقِة َعلَى اْلَفِطيِم  -َكاَنْت أَْو َلْم َتُكْن، َزوَّ ِبِخََلِف النَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ أَْوَجَب ُكلَّ َما َذَكْرَنا.  أَْو اْلَفِطيَمِة؛ َفِْلَنَّ َّللاَّ

ِضيِع َماٌل، َوََل إْن َكاَنْت َصغِ  يَرًة َولََها َزْوٌج }َوَما َكاَن َربَُّك َولَْم َيْسَتْثِن إْن َكاَن ِللرَّ

ا َقْولَُنا 64َنِسي ًا{ ]مريم:  ُه َيِجُب َعلَى اْلَواِلِد  -[ .. َوأَمَّ َفإِْن َماَت اأْلَُب َفُكلُّ َما َذَكْرَنا أَنَّ

ِضيِع إْن َكاَن َلُه َوارِ  ٌث َعلَى َعَدِدِهْم، ِمْن َنَفَقٍة أَْو ِكْسَوٍة أَْو أُْجَرٍة َفُهَو َعلَى َواِرِث الرَّ

 -َواأْلُمُّ ِمْن ُجْملَِتِهْم إْن َكاَنْت َتِرُثُه إْن َماَت  -ََل َعلَى َقْدِر َمَواِريِثِهْم ِمْنُه لَْو َماَت 

ِغيَرِة اْلُمْرِضِع أَْيًضا ِمْن ُجْملَِتِهْم  َسَواٌء َكاَن  -إْن َكاَن َيِرُثَها َلْو َماَتْت  -َوَزْوُج الصَّ

ِضيعِ  ِضيَعِة َماٌل أَْو َلْم َيُكْن  لِلرَّ ِبِخََلِف َنَفَقِتِهَما َوِكْسَوِتِهَما َبْعَد اْلِفَطاِم َفلَِقْوِل  -أَْو الرَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َل ُتَكلَُّف َنْفٌس إَِل  َّللاَّ

اِلَدةٌ ِبَوَلِدَها َوَل َمْولُوٌد لَُه ِبَوَلِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك{ ]البقرة: ُوْسَعَها َل ُتَضارَّ وَ 
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، َوَقْد ُرِوَي َذلَِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن َطِريٍق  َما َعلَى اْلَواِرِث أَْن ََل ُيَضارَّ َفإِْن ِقيَل: إنَّ

اٍر َوُهَو َضِعيفٌ   ؟ِفيَها أَْشَعُث ْبُن َسوَّ

ِضيِع َيِضيُع، َوَكْيَف وَقْوله َتَعالَى: }ِمْثُل َذلَِك{  ِة َتْرُك الرَّ قُْلَنا: َنَعْم، َوِمْن اْلُمَضارَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفي 233]البقرة:  ِة الَِّتي ِبَها َخاَطَبَنا َّللاَّ [ ََل َيْخَتِلُف أَْهُل اْلِعْلِم ِباللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ

ْزِق، َواْلِكْسَوِة  -اأْلَْقَرِب  -إلَى اأْلَْبَعِد ََل إَلى  أَنَّ َذِلَك إَشاَرةٌ  ُه إَشاَرٌة إلَى الرِّ َفَصحَّ أَنَّ

ا َقْولَُنا: َفإِْن َلْم َيُكْن َلُه َواِرٌث َفَرَضاُعُه َعلَى اأْلُمِّ  َواِرَثًة َكاَنْت أَْو َغْيَر  -َيِقيًنا.. َوأَمَّ

ِضيِع ََل َشْيَء لََها ِمْن أَ  -َواِرَثٍة  ِبِخََلِف َنَفَقِتِه  -إْن َكاَن لَُه َماٌل  -ْجِل َذلَِك ِفي َماِل الرَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َل ُتَضارَّ َوالَِدةٌ ِبَولَِدَها{ ]البقرة:  َبْعَد اْلِفَطاِم إْن َكاَن لَُه َماٌل؛ َفِلَقْوِل َّللاَّ

233. ] 

ا َقْولَُنا: َفإِْن َماَتْت، َولَِقْولِِه َتَعالَى }َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن أَ  ْوَلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن{.. َوأَمَّ

أَْو َمِرَضْت، أَْو أََضرَّ ِبِه لََبُنَها، أَْو َكاَنْت ََل َلَبَن لََها، َوََل َماَل َلَها: َفإِْرَضاُعُه َعلَى 

ِ َفإِْن َمَنَع َفَعلَى اْلِجيَراِن: ُيْجِبُرُهْم ا -َبْيِت اْلَماِل   -ْلَحاِكُم َعلَى َذِلَك، َفِلَقْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى  -أَْو َكَما َقاَل « َمْن َتَرَك َدْيًنا أَْو ِضَياًعا َفإِلَيَّ أَْو َعَليَّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   .-َّللاَّ

ِ َتَعالَى: }َوِباْلَواِلَدْيِن إِ  ْحَساًنا َوِبِذي اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي َولَِقْوِل َّللاَّ

اِحِب{ ]النساء:  [ َوَهَذا ِمْن اْْلِْحَساِن اْلُمْفَتَرِض 36اْلقُْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

ْوِفيُق. -اْلَمأُْموِر ِبِه  ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

بوجب الرضاع على الزوجة هو قول: اْبِن أَِبي لَْيلَى، َواْلَحَسِن ْبِن  قول المؤلف■ 

، َوأَِبي َثْوٍر، َوأَِبي ُسلَْيَماَن، َوأَهل الظاهر َواْخُتِلَف ِفيِه َعْن َمالٍِك.  َحيٍّ
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ِريَفُة ََل ُتْجَبُر َعلَى َذلَِك.)مالك(■   الشَّ

َضاِع.)أبو حن■   يفة(ََل ُتْجَبُر اأْلُمُّ َعلَى الرَّ

َل ترضع الزوجة ولدها من غير زوجها إَل بموافقة الزوج.)عبد َّللا بن عتبة بن ■

 مسعود(

نفقة الصبي في ماله فإن لم يكن له مال فعلى وارثه تجب النفقة.)عبد َّللا بن عتبة ■

 بن مسعود(

 1101ا ِمْن َحْمٍل ِمْنُه[ م]َمْسأَلٌَة َكاَنْت لَُه اْمَرأََتاِن َفأَْرَضَعْت إْحَداُهَما بِلََبٍن َحَدَث لَهَ 

َوَمْن َكاَنْت لَُه اْمَرأََتاِن، أَْو أََمَتاِن، أَْو َزْوَجٌة َوأََمٌة: َفأَْرَضَعْت إْحَداُهَما ِبَلَبٍن َحَدَث لََها 

ًما، َوأَْرَضَعْت اأْلُْخَرى ِبَلَبٍن َحَدَث لََها ِمْن َحْمٍل  ِمْنُه ِمْن َحْمٍل ِمْنُه َرُجًَل َرَضاًعا ُمَحرَّ

 اْمَرأًَة َكَذلَِك: لَْم َيِحلَّ أِلََحِدِهَما ِنَكاُح اآْلَخِر أَْصًَل.

َضاَعِة. ُه ِمْن الرَّ َها أُمُّ َمْت َعلَْيِه؛ أِلَنَّ ُجَل ُحرِّ  َوُكلُّ َمْن أَْرَضَعْت الرَّ

ُهنَّ أََخَواُتُه  َدْت َقْبلَُه، أَْو َمْن ُولَِدْت َبْعَدهُ َسَواٌء ِفي َذلَِك َمْن ُولِ  -َوَحُرَم َعَلْيِه َبَناُتَها؛ أِلَنَّ

َضاَعِة. - ُهنَّ َخاََلُتُه ِمْن الرَّ َمْت َعَلْيِه أََخَواُتَها، أِلَنَّ َضاَعِة ،َوُحرِّ  ِمْن الرَّ

اُتُه. ُهنَّ َجدَّ َهاُتَها؛ أِلَنَّ َمْت َعلَْيِه أُمَّ  َوُحرِّ

َمْت َعلَْيِه أََخَواُت َزْوِج الَِّتي أَْرضَ  اُتُه ِمْن َوُحرِّ ُهنَّ َعمَّ َعْتُه ِبلََبِنَها ِمْن َحْمٍل ِمْنُه؛ أِلَنَّ

َضاَعِة.  الرَّ

اُتُه. ُهنَّ َجدَّ َهاُتُه أِلَنَّ َمْت َعلَْيِه أُمَّ  َوُحرِّ

َها ِمْن َبَناِتِه. َم َعَلْيِه َمْن أَْرَضَعْت اْمَرأََتُه ِبلََبٍن َحَدَث لََها ِمْن َحْمٍل ِمْنُه؛ أِلَنَّ  َوُحرِّ

ُجِل الَِّذي أَْرَضَعْت اْمَرأََتُه.  َوَكَذلَِك َيْحُرُم َعلَى الرَّ

َوُحْكُم الَِّتي ُتْرِضُع اْمَرأََتُه َكُحْكِم اْبَنِتَها الَِّتي َولََدْتَها، َوََل َيْجَمُع َبْيَن اأْلُْخَتْيِن ِمْن 

َضاَعِة.  الرَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَما َهاُتُكُم الَلِتي أَْرَضْعَنُكْم  ُبْرَهاُن َذلَِك: َقْوُل َّللاَّ َم ِمْن النَِّساِء: }َوأُمَّ َحرَّ

َضاَعِة{ ]النساء:   [ .23َوأََخَواُتُكْم ِمَن الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَقْوُل َرُسوِل َّللاَّ َضاِع َما َيْحُرُم ِمْن : »-َصلَّى َّللاَّ َيْحُرُم ِمْن الرَّ

ْوِفيُق.. -ا ُكلُّ َما َذَكْرَنا َوَما لَْم َنْذُكْر َفَدَخَل ِفي َهذَ « اْلِوََلَدةِ  ِ َتَعاَلى التَّ  َوِباّلَِلَّ

ُم[م  1101]َمْسأَلٌَة َلَبُن اْلَفْحِل ُيَحرِّ

ُم، َوُهَو َما َذَكْرَنا آِنًفا: ِمْن أَْن ُتْرِضَع اْمَرأَةُ َرُجٍل َذَكًرا، َوُتْرِضَع  لََبُن اْلَفْحِل ُيَحرِّ

 ْخَرى أُْنَثى: َفَتْحُرُم إْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى.اْمَرأَُتُه اأْلُ 

 -أقوال الفقهاء:

يِق، ■ دِّ ِد ْبِن أَِبي َبْكٍر الصِّ قول المؤلف بأن لبن الفحل يحرم هو قول: اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّ

اهة َوَطاُوس، َوَعَطاء ْبَن أَِبي َرَباٍح، َواْلحسَن اْلَبْصِريَّ وعروة بن الزبير وقال بالكر

 مجاهد والشعبي

َضاَعِة َما َكاَن ِمْن ِقَبِل النَِّساِء، َوََل َيْحُرُم َما َكاَن ِمْن ِقَبِل ■  َيْحُرُم ِمْن الرَّ

َجاِل.)سالم بن عبد َّللا بن عمر وابراهيم النخعي ، َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب، َوَعَطاَء ْبَن  الرِّ
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ْحَمِن ْبِن َعْوٍف ومكحول والشعبي َيَساٍر، َوُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر؛ َوأَبَ  ا َسلََمَة ْبَن َعْبِد الرَّ

وأبو قَلبة والقاسم بن محمد والحكم بن عتيبة ورجع إلليه عمارة وإبراهيم وهو قول 

سفيان الثوري، واألوزاعي، والليث بن سعد، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي 

 سليمان وأصحابهم(

 يرين .توقف في ذلك مجاهد وابن س■

 -األحاديث واآلثار:

عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها ■ »

بعد الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة: فقلت: وَّللا َل 

فإن أبا القعيس ليس هو  -صلى َّللا عليه وسلم  -آذن ألفلح حتى أستأذن رسول َّللا 

صلى َّللا عليه  -لذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فلما دخل علي رسول َّللا ا

قلت يا رسول َّللا إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن  -وسلم 

 صحيح(«): ائذني له-صلى َّللا عليه وسلم  -حتى أستأذنك؟ قالت: فقال النبي 

ما ضرب الحجاب فاستأذن علي فلم جاء عمي بعد »قالت   عائشة أم المؤمنين■ 

فقال: ائذني له فإنه عمك، فقلت: يا  -صلى َّللا عليه وسلم  -آذن له، فجاء النبي 

رسول َّللا فإنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: تربت يمينك ائذني له 

 صحيح(«)فإنه عمك

القرآن ، وأما : فكان هذا خبرا َل تجوز مخالفته وهو زائد على ما في قال المؤلف

الحنفيون، والمالكيون، فتناقضوا هاهنا أقبح تناقض؛ ألن كلتا الطائفتين تقول: إذا 

وروي عن ذلك  -صلى َّللا عليه وسلم  -روى الصاحب خبرا عن رسول َّللا 

الصاحب خَلف ما روى، فهو دليل على نسخ ذلك الخبر.. وهذا خبر لم يروه عن 

إَل عائشة وحدها، وقد صح عنها خَلفه، فأخذوا  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

 بروايتها وتركوا رأيها..

َها َكاَنْت َتأَْذُن لَِمْن أَْرَضَعْتُه أََخَواُتَها، َوَبَناُت أَِخيَها َوََل ■  َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن: أَنَّ

 إْخَوِتَها.)صحيح(َتأَْذُن لَِمْن أَْرَضَعْتُه ِنَساُء إْخَوِتَها َوَبِني 

يِق َقاَل: َكاَن َيْدُخُل َعلَى َعاِئَشَة أُمِّ ■  دِّ ِد ْبِن أَِبي َبْكٍر الصِّ َعْن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

ُ َعْنَها  -اْلُمْؤِمِنيَن  َمْن أَْرَضَعْتُه َبَناُت أَِبي َبْكٍر، َوََل َيْدُخُل َعلَْيَها َمْن  -َرِضَي َّللاَّ

 أَِبي َبْكٍر.)صحيح( أَْرَضَعْتُه ِنَساءُ 

ُه َقاَل: ََل َبأَْس ِبلََبِن اْلَفْحِل.■   عن اْبِن ُعَمَر أَنَّ

ُه َزْيَنَب ِبْنَت أُمِّ َسلََمَة أُمِّ ■  ِ ْبِن َزْمَعَة ْبِن اأْلَْسَوِد: أَنَّ أُمَّ َعْن أَِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َبْيِر َقالَْت َزْيَنُب: َفأَْرَسَل اْلُمْؤِمِنيَن أَْرَضَعْتَها أَْسَماُء ِبنْ  يِق اْمَرأَةُ الزُّ دِّ ُت أَِبي َبْكٍر الصِّ

َبْيِر َوَكاَن َحمْ  َبْيِر َيْخُطُب اْبَنِتي أُمَّ ُكْلُثوٍم َعلَى أَِخيِه َحْمَزَة ْبِن الزُّ ِ ْبُن الزُّ َزَة إلَيَّ َعْبُد َّللاَّ

ِة، َفقُْلت لَِرُسولِِه: َوهَ  َبْيِر اْبَن اْلَكْلِبيَّ َما ِهَي ِبْنُت أَِخيِه، َفأَْرَسَل إلَيَّ اْبُن الزُّ ْل َتِحلُّ لَُه؟ إنَّ

َبْيِر ِمْن َغْيِر  َما ُتِريِديَن اْلَمْنَع أََنا َوَما َولََدْت أَْسَماُء إْخَوُتك، َوَما َكاَن ِمْن َولَِد الزُّ إنَّ

لِي َعْن َهَذا؟ َفأَْرَسلَْت َفَسأَلَْت، َوأَْصَحاُب َرُسوِل أَْسَماَء َفلَْيُسوا َلِك ِبإِْخَوٍة َفأَْرِسِلي َفاْسأَ 
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َهاُت اْلُمْؤِمِنيَن  -َصلَّى َّللاَّ َضاَعَة ِمْن  -ُمَتَواِفُروَن َوأُمَّ َفَقالُوا: إنَّ الرَّ

اهُ، َفلَ  ُم َشْيًئا؟ َفأَْنَكَحْتَها إيَّ َجاِل ََل ُتَحرِّ  ْم َتَزْل ِعْنَدهُ َحتَّى َهلََكْت.ِقَبِل الرِّ

َج اْبَنَة َزْيَنَب ِبْنِت أُمِّ ■  اِم َتَزوَّ َبْيِر ْبِن اْلَعوَّ  َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ أَنَّ َحْمَزَة ْبَن الزُّ

َبْيِر، َقاَل َيْحَيى َسلََمَة َوَقْد أَْرَضَعْت أَْسَماُء ِبْنُت أَِبي َبْكٍر َزْيَنَب ِبْنَت أُمِّ َسلََمَة ِبلَ  َبِن الزُّ

اِب َقْد أَْرَضَعْت َحْمَزَة ْبَن  ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ْبُن َسِعيٍد: َوَكاَنْت اْمَرأَةُ َساِلِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِ ِمْن اْمَرأٍَة أُْخَرى ُغََلٌم اْسُمهُ  ِ ْبِن ُعَمَر َفُولَِد لَِساِلِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ َج  َعْبِد َّللاَّ ُعَمُر َفَتَزوَّ

ِ ْبِن ُعَمَر.  ِبْنَت َحْمَزَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُه َزْيَنَب ِبْنَت أُمِّ َسلََمَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن ■  ِ ْبِن َزْمَعَة أَنَّ أُمَّ َعْن أَِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

يِق اْمَرأَ  دِّ اِم َقالَْت َزْيَنُب: َفَكاَن أَْرَضَعْتَها أَْسَماُء ِبْنُت أَِبي َبْكٍر الصِّ َبْيِر ْبِن اْلَعوَّ ةُ الزُّ

َبْيُر َيْدُخُل َعلَيَّ َوأََنا أَْمَتِشُط َفَيأُْخُذ ِبَقْرٍن ِمْن قُُروِن َرْأِسي َيقُوُل: أَْقِبلِي َعلَيَّ  الزُّ

ُه أَِبي َوَما َولََد َفُهْم إْخَوِتي. ِثيِني أََرى أَنَّ  َفَحدِّ

ُه ُسِئَل َعْن َرُجٍل َكاَنْت لَُه اْمَرأََتاِن أَْرَضَعْت إْحَداُهَما َجاِرَيًة، َعْن اْبِن َعبَّ ■  اٍس أَنَّ

 َواأْلُْخَرى ُغََلًما، أََيِحلُّ أَْن َيَتَناَكَحا؟ َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ََل، اللَِّقاُح َواِحٌد.

 1101]مسألة تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما[م

َل تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ ولو أن رج

نكاحهما، إذ صارتا بذلك الرضاع أختين، أو عمة وبنت أخ، أو خالة وبنت أخت، 

أو حريمة امرأة له؛ ألنهما معا حدث لهما التحريم، فلم تكن إحداهما أولى بالفسخ 

 من األخرى.

خرى رضاعا محرما وَل فرق، فلو لم وكذلك لو دخل بهما فأرضعت إحداهما األ

يدخل بهما فأرضعت إحداهما األخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التي صارت أما 

لْلخرى وبقي نكاح التي صارت لها ابنة صحيحا؛ ألن َّللا تعالى قال: }وربائبكم 

الَلتي في حجوركم من نسائكم الَلتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فَل جناح 

[ فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بها، وَل هي في حجره، 23م{ ]النساء: عليك

وباّلِل تعالى  -فثبت نكاحها، وصارت األخرى من أمهات نسائه، فحرمت جملة 

 نتأيد.

 1101]مسألة صفة الرضاع المحرم[م

وأما صفة الرضاع المحرم، فإنما هو: ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه 

 فقط.

سقي لبن امرأة فشربه من إناء، أو حلب في فيه فبلعه؛ أو أطعمه بخبز، أو فأما من 

في طعام، أو صب في فمه، أو في أنفه، أو في أذنه، أو حقن به: فكل ذلك َل يحرم 

شيئا، ولو كان ذلك غذاءه دهره كله.. وَل يسمى إرضاعا إَل ما وضعته المرأة 

 ترضعه إرضاعا. يقال أرضعته -المرضعة من ثديها في فم الرضيع 

وَل يسمى رضاعة، وَل إرضاعا إَل أخذ المرضع، أو الرضيع بفيه الثدي 

 تقول: رضع يرضع رضاعا ورضاعة. -وامتصاصه إياه 



 

224 
 

وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فَل يسمى شيء منه إرضاعا، وَل رضاعة وَل 

ير، رضاعا، إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقط

 ولم يحرم َّللا عز وجل بهذا شيئا..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الليث وأبي سليمان، وأصحابه.■

َل يحرم الكحل للصبي باللبن، وَل صبه في العين أو األذن، وَل الحقنة به، وَل ■ 

مداواة الجائفة به، وَل المأمومة به، وَل تقطيره في اْلحليل، فلو طبخ طعام بلبن 

رأة حتى صار مرقة نضجة، وكان اللبن ظاهرا فيها غالبا عليها بلونه وطعمه، ام

فأطعمه صغيرا لم يحرم ذلك عليه نكاح التي اللبن منها، وَل نكاح بناتها ،وكذلك لو 

ثرد له خبز في لبن امرأة فأكله كله لم يقع بذلك تحريم أصَل فلو شربه كان محرما 

 كالرضاع.)أبو حنيفة وأصحابه(

سعوط والوجور يحرمان كتحريم الرضاع.)أبو حنيفة ومالك والشافعي وروى ال■ 

 عن الشعبي(

 -األحاديث واآلثار:

 « .إنما الرضاعة من المجاعة»أنه قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن رسول َّللا ■ 

الرضاعة المحرمة ما  -عليه الصَلة والسَلم  -قال المؤلف: قالوا: فلما جعل 

 وع كان ذلك موجودا في السقي واألكل؟استعمل لطرد الج

 فقلنا: هذا َل حجة لكم فيه لوجهين:

أن المعنى الذي ذكرتم َل يوجد في السعوط؛ ألنه َل يرفع به شيء من  -أحدهما 

 الجوع، فإن لجوا وقالوا: بل يدفع.

قلنا: ألصحاب أبي حنيفة: إن حظ السعوط من ذلك كحظ الكحل والتقطير في العين 

ء بسواء؛ ألن كل ذلك واصل إلى الحلق إلى الجوف، فلم فرقتم بين باللبن سوا

 الكحل به وبين السعوط به؟..

إنما حرم  -عليه الصَلة والسَلم  -: أن هذا الخبر حجة لنا؛ ألنه -والوجه الثاني 

بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة ولم يحرم بغيرها شيئا فَل يقع تحريم بما قوبلت 

كل أو شرب أو وجور أو غير ذلك، إَل أن يكون رضاعة كما قال به المجاعة من أ

: }ومن يتعد حدود َّللا فأولئك هم الظالمون{ -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

 [ ..229]البقرة: 

عن سالم بن أبي الجعد مولى األشجعي أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب ■ 

قتني من لبنها وأنا كبير تداويت به؟ فقال له فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة وقد س

علي: َل تنكحها ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن سقته امرأته من لبن 

 سريته، أو سقته سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فَل يحرمها ذلك.

ولون وهم َل يق -قال المؤلف: هذا عليهم َل لهم؛ ألن فيه رضاع الكبير والتحريم به 

 بذلك، وفيه أن رضاع الضرائر َل يحرم عند علي وهم َل يقولون بهذا.
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]مسألة ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس 

 1109رضعات[م

وإن ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فإن 

 التحريم يقع به؛ ألنه رضاع صحيح.

 بن الميتة رضاع؛ ألنه نجس؟وقال الشافعي: َل يقع بل

 -قال علي: هذا عجب جدا أن يقول في لبن مؤمنة: إنه نجس وقد صح عن النبي 

وقد علمنا أن المؤمن في حال « المؤمن َل ينجس»أنه قال:  -صلى َّللا عليه وسلم 

موته وحياته سواء، هو طاهر في كلتا الحالتين، ولبن المرأة بعضها، وبعض 

 -يخرجه عن الطهارة نص فيوقف عنده  الطاهر طاهر، إَل أن

ثم يرى لبن الكافرة طاهرا يحرم، وهو بعضها، وَّللا تعالى يقول: }إنما المشركون 

 [ وبعض النجس نجس بَل شك.28نجس{ ]التوبة: 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إن لبن الكافرة نجس بَل شك وأنتم تجيزون مع ذلك 

 استرضاع الكافرة؟

أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على األم رضاع ولدها، وقد علم  قلنا: ألن َّللا تعالى

 [ .64َّللا تعالى أنه سيكون لنا أوَلد منهن: }وما كان ربك نسيا{ ]مريم: 

إَل أننا نقول: إن غير الكتابية َل يحل لنا استرضاعها؛ ألنها ليست مما أبيح لنا 

، وباّلِل تعالى -اسة جملة اتخاذهن أزواجا وطلب الولد منهن فبقي لبنها على النج

 التوفيق..

 1108]مسألة َّل يحرم من الرضاع إَّل خمس رضعات[م

َضاِع إَلَّ َخْمُس َرَضَعاٍت، ُتْقَطُع ُكلُّ َرْضَعٍة ِمْن اأْلُْخَرى  ُم ِمْن الرَّ أَْو  -َوََل ُيَحرِّ

اٍت ُمْفَتِرَقاٍت َكَذلَِك  ٍة وَ  -َخْمُس َمصَّ َرْضَعٍة، ُتْقَطُع ُكلُّ َواِحَدٍة أَْو َخْمٌس َما َبْيَن َمصَّ

ُة ُتْغِني َشْيًئا ِمْن َدْفِع اْلُجوِع، َوإَِلَّ َفَلْيَسْت َشْيًئا َوََل  -ِمْن اأْلُْخَرى  َهَذا إَذا َكاَنْت اْلَمصَّ

ا َكاَن  ُم َشْيًئا.. َولَمَّ ََلُم  -ُتَحرِّ ََلةُ َوالسَّ ُه  -َعلَْيِه الصَّ ْضَعُة َوََل ََل تُ »َقْد أَْخَبَر أَنَّ ُم الرَّ َحرِّ

َتانِ  ُة َوََل اْلَمصَّ ْضَعَتاِن َوََل اْلَمصَّ ْضَعِة، َفِمْن َذلَِك ُقْلَنا: « الرَّ َة َغْيُر الرَّ َعلِْمَنا أَنَّ اْلَمصَّ

َة ََل تُ  ْدَيْيِن ُمتَِّصًَل َرْضَعٌة َواِحَدٌة، َوأَنَّ اْلَمصَّ اِضِع َما ِفي الثَّ ُم، إَلَّ إنَّ اْسِتْنَفاَد الرَّ َحرِّ

ا ِمْن اْلُجوِع َوََل ُيوَقُن ِبُوُصولَِها إلَى اأْلَْمَعاِء، َوأَنَّ اْلَيِسيَر  ْت َمَسد ً َها َقْد َسدَّ إَذا َعلِْمَنا أَنَّ

ُم شَ  ا ِمْن اْلُجوِع، َوََل ُيوَقُن ِبُوُصولِِه إلَى اأْلَْمَعاِء ََل ُيَحرِّ ْيًئا ِمْن َذلَِك الَِّذي ََل َيُسدُّ َمَسد ً

ْوِفيُق. -أَْصًَل  ِ َتَعالَى التَّ  َوِباّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:الشافعي وأصحابه.■

ُم أََقلُّ ِمْن َثََلِث َرَضَعاٍت.) َوُهَو َقْوُل ُسلَْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َوَسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، ■  ََل ُيَحرِّ

ْبِن َراْهَوْيِه، َوأَِبي ُعَبْيٍد، َوأَِبي َثْوٍر، َواْبِن اْلُمْنِذِر، َوأَِبي  َوأَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوإِْسَحاقَ 

 ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحاِبَنا(

َم.)سعيد بن المسيب(■   ََل َرَضاَع إَلَّ َما أَْنَبَت اللَّْحَم َوالدَّ
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ْن اْبِن ُعَمَر، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ِفي َولَْو ِبَقْطَرٍة.) َصحَّ َذِلَك عَ  -يحرم ِبَما َقلَّ أَْو َكُثَر ■ 

 أََحِد َقْولَْيِه ،َوُرِوَي َعْن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطالٍِب، َواْبِن َمْسُعوٍد ُمْنَقِطًعا ُدوَنُهَما.

ِ َكَذلَِك أَْيًضا ،َوَصحَّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ِفي أََحِد َقْولَ  ْيِه َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ،َوَصحَّ أَْيًضا َعْن َعَطاٍء، َوُعْرَوَة، َوَطاُوٍس.

، َوَمْكُحوٍل، َوَقَتاَدَة، َوَرِبيَعَة َواْلَقاِسِم، َوَسالٍِم، َوَقِبيَصَة  ْهِريِّ َوُرِوَي َعْن اْلَحَسِن، َوالزُّ

 ْبِن ُذَؤْيٍب.

، َواللَّ  (َوُهَو َقْوُل أَِبي َحِنيَفَة، َوَمالٍِك، َواأْلَْوَزاِعيِّ ْوِريِّ  ْيِث ْبِن َسْعٍد، َوُسْفَياَن الثَّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن: أَنَّ َسْهلََة ِبْنَت ُسَهْيٍل أََتْت النَِّبيَّ ■   -َصلَّى َّللاَّ

ا  ا َحْيُث َعلِْمت ُكنَّ ا أَْنَزَل َفَقالَْت لَُه: إنَّ َسالًِما َكاَن ِمنَّ ، َفلَمَّ هُ َولًَدا، َوَكاَن َيْدُخُل َعلَيَّ َنُعدُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َوِفي أَْشَباِهِه: أَْنَكْرُت َوْجَه أَِبي ُحَذْيَفَة، إْذ َرآُه َيْدُخُل َعلَيَّ َقاَل:  َّللاَّ

 َما ُهَو اْبُنك.)صحيح(َفأَْرِضِعيِه َعْشَر َرَضَعاٍت ُثمَّ ِلَيْدُخْل َعَلْيك َكْيَف َشاَء، َفإِنَّ 

ُه ََل َيْخلُو ِمْن أََحِد َوْجَهْيِن ََل َثالَِث لَُهَما   :-قال المؤلف: َوَهَذا إْسَناٌد َصِحيٌح، إَلَّ أَنَّ

ْهِريِّ َمْن  -أََحُدُهَما  ُه َقْد َرَوى َهَذا اْلَخَبَر َعْن الزُّ أَْن َيُكوَن اْبُن إِْسَحاَق َوِهَم ِفيِه؛ أِلَنَّ

 -َفَقاَل ِفيِه: أَْرِضِعيِه َخْمَس َرَضَعاٍت  -َوُهَو اْبُن ُجَرْيٍج  -أَْحَفُظ ِمْن اْبِن إِْسَحاَق ُهَو 

 َعلَى َما ُنوِرُدهُ َبْعَد َهَذا إْن َشاَء َعزَّ َوَجلَّ.

َصِحيَحًة  أَْو َيُكوُن َمْحفُوًظا َفَتُكوُن ِرَواَيُة اْبِن إِْسَحاَق َصِحيَحًة َوِرَواَيُة اْبِن ُجَرْيجٍ 

َضَعاُت َمْنُسوَخاٌت َعلَى َما ُنوِرُد  َفَيُكوَناِن َخَبَرْيِن اْثَنْيِن، َفإَِذا َكاَن َذلَِك، َفاْلَعْشُر الرَّ

ُ َتَعالَى  -َبْعَد َهَذا  َفَسَقَط َهَذا اْلَخَبُر، إْذ ََل َيْخلُو َضُروَرًة ِمْن أَْن َيُكوَن  -إْن َشاَء َّللاَّ

 ُسوًخا، ََل ُبدَّ ِمْن أََحِدِهَما.َوْهًما، أَْو َمنْ 

 ■ ِ َبْيِر َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َقالَْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبِن الزُّ ُ  -َعْن َعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َتانِ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم  ُة َوََل اْلَمصَّ ُم اْلَمصَّ  صحيح(«)ََل ُتَحرِّ

ِ  أَنَّ َعاِئَشَة أُمَّ ■  َثْتُه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اْلُمْؤِمِنيَن َحدَّ َكاَن َيقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُم اْلَخْطَفُة َوََل اْلَخْطَفَتانِ »  صحيح(«)ََل ُتَحرِّ

َبْيِر َعْن النَِّبيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن الزُّ ُم الْ »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ُة َوََل ََل ُتَحرِّ َمصَّ

َتاِن َوََل اْْلِْمََلَجُة َوََل اْْلِْمََلَجَتانِ   صحيح ومثله عن أم الفضل(«)اْلَمصَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُم ِمْن : »-َصلَّى َّللاَّ ََل ُتَحرِّ

َتاِن َوََل  ُة َوََل اْلَمصَّ َضاِع اْلَمصَّ ُم ِمْنُه إَلَّ َما َفَتَق اأْلَْمَعاَء ِمْن اللََّبنِ الرَّ  صحيح(«) ُيَحرِّ

ِ »َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َقاَل لََها:  -َصلَّى َّللاَّ

ضَ  َما الرَّ َضاَعِة َفإِنَّ  صحيح(«)اَعُة ِمْن اْلَمَجاَعةِ اُْنُظْرَن ِمْن إْخَوِتُكنَّ ِمْن الرَّ

َم إَلَّ َعْشُر ■  َعْن َعْمَرَة َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َقالَْت: َنَزَل اْلقُْرآُن أَْن ََل ُيَحرِّ

ْحمَ  ِن: َرَضَعاٍت، ُثمَّ َنَزَل َبْعُد َوَخْمٌس َمْعلُوَماٌت َهَذا لَْفُظ َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد. َوَلْفُظ َعْبِد الرَّ

َضاِع إَلَّ َعْشُر َرَضَعاٍت،  ُم ِمْن الرَّ ا َنَزَل ِمْن اْلقُْرآِن ُثمَّ َسَقَط: ََل ُيَحرِّ َقالَْت " َكاَن ِممَّ

 ُثمَّ َنَزَل َبْعُد َوَخْمٌس َمْعلُوَماٌت ".)صحيح(
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َها َقالَْت " َكاَن ِفيَما َنَزَل ِمْن اْلقُ ■  ْرآِن َعْشُر َرَضَعاٍت َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن أَنَّ

 ِ ْمَن، َفُتُوفَِّي َرُسوُل َّللاَّ ْمَن، ُثمَّ ُنِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعلُوَماٍت ُيَحرِّ ُ َعلَْيِه  -ُيَحرِّ َصلَّى َّللاَّ

ا ُيْقَرأُ ِمْن اْلقُْرآن -َوَسلََّم   َِ ".)صحيح(َوُهنَّ ِممَّ

اِوي: َفَماتَ  ََلُم  - قال المؤلف: َوَقالُوا أَْيًضا: َقْوُل الرَّ ََلُة َوالسَّ ا  -َعلَْيِه الصَّ َوُهَو ِممَّ

َز أََحٌد ُسقُوَط َشْيٍء  ُيْقَرأُ ِمْن اْلقُْرآِن؟ َقْوٌل ُمْنَكٌر، َوُجْرٌم ِفي اْلقُْرآِن، َوََل َيِحلُّ أَْن ُيَجوِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوسَ  -ِمْن اْلقُْرآِن َبْعَد َمْوِت َرُسوِل َّللاَّ  ؟ .-لََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن أَِبي َبْكٍر ِفي ِرَواَيِتِه لَِما َذَكْرُتْم،  َما َمْعَنى َقْوِل َعْبِد َّللاَّ  -ُثمَّ َفقُْلَنا: لَْيَس َكَما َظَنْنُتْم إنَّ

ُه  ََلُم  -إنَّ ََلةُ َوالسَّ ا ُيْقَرأُ َمَع اْلقُْرآِن ِبُحُروِف اْلَجرِّ ُيبْ  -َعلَْيِه الصَّ َدُل َماَت َوُهَو ِممَّ

ا ُيْقَرأُ ِمْن اْلقُْرآِن الَِّذي َبَطَل أَْن ُيْكَتَب ِفي اْلَمَصاِحِف، َوَبِقَي  َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض، َوِممَّ

ْجِم َسَواًء َسَواًء   َفَبَطَل اْعِتَراُضُهْم اْلَمْذُكوُر. -ُحْكُمُه، َكآَيِة الرَّ

َة َتَبنَّى َسالًِما َوُهَو َمْولَى اْمَرأٍَة ِمْن اأْلَْنَصاِر َكَما أَنَّ أََبا ُحَذْيفَ »َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن ■ 

 ِ ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َتَبنَّى َرُسوُل َّللاَّ َزْيًدا، َوَكاَن َمْن َتَبنَّى َرُجًَل ِفي  -َصلَّى َّللاَّ

ِة َدَعاُه النَّاُس إلَْيِه َوَوِرَث ِمْن ِميَراِثِه َحتَّى ُ َعزَّ َوَجلَّ: }اْدُعوُهْم  اْلَجاِهِليَّ أَْنَزَل َّللاَّ

يِن َوَمَواِليُكْم{  ِ َفإِْن َلْم َتْعلَُموا آَباَءُهْم َفإِْخَواُنُكْم ِفي الدِّ آلَباِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد َّللاَّ

وا إلَى آَباِئِهْم َفَمْن َلْم ُيْعَرْف لَُه أٌَب َفَمْولَى َوأٌَخ ِفي 5]األحزاب:  يِن، َفَجاَءْت [ َفُردُّ الدِّ

ا َنَرى َسالًِما َولًَدا َيأِْوي َمِعي َوَمَع أَِبي ُحَذْيَفَة َوَيَراِني  ا ُكنَّ ِ إنَّ َسْهلَُة َفَقالَْت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ ِفيِه َما َقْد َعلِْمَت؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآ -َفْضًَل، َوَقْد أَْنَزَل َّللاَّ  -لِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَْرِضِعيِه َخْمَس َرَضَعاتٍ 

ِ »َعْن أُمِّ اْلَفْضِل ِبْنِت اْلَحاِرِث َقالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُسِئَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْضَعَتانِ  ْضَعُة َوالرَّ َضاَعِة؟ َفَقاَل: الرَّ ُم ِمْن الرَّ ا ُيَحرِّ َمْسلََمُة ْبُن َعلِيٍّ موضوع() وَ «)َعمَّ

ْن َلْم  َواَيَة َعْنُه، ُثمَّ َذَكَرهُ َعمَّ َفَساِقٌط ََل ُيْرَوى َعْنُه، َقْد أَْنَكَر النَّاُس َعلَى اْبِن َوْهٍب الرِّ

ِه(  ُيَسمِّ

ِبيِّ ■  ِ ْبِن ُعَمَر أَْخَبَرهُ أَنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَنَّ َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاَّ  -ى َّللاَّ

يِق َوِهَي ُتْرِضُع َفَقاَلْت: أَْرِضِعيِه  دِّ أَْرَسَلْت ِبِه إلَى أُمِّ ُكْلُثوٍم أُْخِتَها ِبْنِت أَِبي َبْكِر الصِّ

َعْشَر َرَضَعاٍت َحتَّى َيْدُخَل َعَليَّ َقاَل َسالٌِم: َفأَْرَضَعْتِني َثََلَث َرَضَعاٍت، ُثمَّ َمِرَضْت 

وٍم أُمُّ ُكْلُثوٍم َفلَْم ُتْرِضْعِني، َفَلْم أَُكْن أَْدُخُل َعلَى َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَْجِل أَنَّ أُمَّ ُكْلثُ 

َضَعاِت.)صحيح(  لَْم ُتِتمَّ لِي َعْشًرا ِمْن الرَّ

َُ أَنَّ َحْفَصَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنيَن ■  َة ِبْنِت أَِبي ُعَبْيٍد ِ ْبِن َعْن َصِفيَّ أَْرَسلَْت َعاِصَم ْبَن َعْبِد َّللاَّ

َوُهَو َصِغيٌر  -َسْعٍد إلَى أُْخِتَها َفاِطَمَة ِبْنِت ُعَمَر ُتْرِضُعُه َعْشَر َرَضَعاٍت ِلَيْدُخَل َعلَْيَها 

 َفَفَعلَْت، َفَكاَن َيْدُخُل َعَلْيَها.)صحيح( -

َضاِع َفَقاَل: َكاَنْت َعْن إْبَراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة َقاَل: َسأَْلُت ُعرْ ■  َبْيِر َعْن الرَّ َوَة ْبَن الزُّ

 َعاِئَشُة ََل َتَرى َشْيًئا ُدوَن َعْشِر َرَضَعاٍت َفَصاِعًدا.)صحيح(

ُه أََجاَب ِبِه الَِّذي اْسَتْفَتاهُ. ُه َقْوُل ُعْرَوَة؛ أِلَنَّ  قال المؤلف: َفَدلَّ َهَذا َعلَى أَنَّ

ِ ْبِن ال■  َضاِع َعْن َعْبِد َّللاَّ ُم ِمْن الرَّ َما ُيَحرِّ َها َقالَْت: إنَّ َبْيِر َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن أَنَّ زُّ
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 َسْبُع َرَضَعاٍت.

، َوَهَذا َقْد َرَواهُ َمْن ُهَو أَْحَفُظ ِمْن أَِبي اْلَخِليِل، َوِمْن  ُل َعْنَها أََصحُّ َقاَل المؤلٍف: اأْلَوَّ

 ُيوُسَف ْبِن َماَهَك.

َبْيِر َعْن َصِبيٍّ َشِرَب َقِليًَل ِمْن َلَبِن  َعنْ ■  ُه َسأََل ُعْرَوَة ْبَن الزُّ إْبَراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة أَنَّ

ُم ُدوَن َسْبِع َرَضَعاٍت أَْو َخْمٍس.  اْمَرأٍَة َفَقاَل لَُه ُعْرَوةُ: َكاَنْت َعاِئَشُة َتقُوُل: ََل ُتَحرِّ

َبْيِر َعنْ ■  ُ َعْنَها  -َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َها َقالَْت: ََل  -َرِضَي َّللاَّ أَنَّ

ُم ُدوَن َخْمِس َرَضَعاٍت َمْعلُوَماٍت. )صحيح(  ُتَحرِّ

َها َكَما َكاَنْت َتأُْخُذ لَِنْفِسَها ِبَعْشِر َرَضَعاٍت، َولَِغْيِرَها  قال المؤلف: َهَذا َيْخُرُج َعلَى أَنَّ

 َرَضَعاٍت.ِبَخْمِس 

ْضَعَتاِن َوالثَََّلُث.■  ْضَعُة َوالرَّ ُم الرَّ  َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َقاَل: ََل ُتَحرِّ

ُة َوََل ■  ُم اْلَمصَّ َبْيِر، َقاََل َجِميًعا: ََل ُتَحرِّ ِ ْبِن الزُّ َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن، َوَعْبِد َّللاَّ

َتاِن.  اْلَمصَّ

َضاِع؟ َفَقاَل: ََل أَقُوُل َعْن ■  إْبَراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة َقاَل: َسأَْلت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َعْن الرَّ

َتاِن. ُة َوََل اْلَمصَّ ُم اْلَمصَّ َبْيِر، َكاَنا َيقُوََلِن: ََل ُتَحرِّ  َكَما َيقُوُل اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن الزُّ

ََلِث. قال المؤلف: ُكلُّ َهَذا َلْيَس ِفيهِ  ُموَن ِبالثَّ ُهْم َكاُنوا ُيَحرِّ  َبَياٌن أَنَّ

َضاُع َما ■  َما الرَّ َتْيِن َبأٌْس، إنَّ ِة َوََل ِباْلَمصَّ َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: لَْيَس ِباْلَمصَّ

 َفَتَق اأْلَْمَعاَء.

ِ َكَتَب إلَى ُعَمَر بْ ■  َضاِع؟ أَنَّ ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُم ِمْن الرَّ اِب َيْسأَلُُه: َما ُيَحرِّ ِن اْلَخطَّ

َراُر، َواْلُعَفاَفُة َواْلَمْلَجُة. ُم ِمْنَها: الضِّ ُه ََل ُيَحرِّ  َفَكَتَب إَلْيِه أَنَّ

َراُر  َم َبْيَنُهَما. -َوالضِّ  أَْن ُتْرِضَع اْلَمْرأَةُ اْلَولََدْيِن َكْي ُتَحرِّ

 اْلَيِسيُر الَِّذي َيْبَقى ِفي الثَّْديِ. الشَّْيءُ  -َواْلُعَفاَفُة 

 اْخِتََلُس اْلَمْرأَِة َوَلَد َغْيِرَها َفُتْلِقُمُه َثْدَيَها. -َواْلُمْلَجُة 

اِب أََتى ِبُغََلٍم َوَجاِرَيٍة ■ ُد ْبُن َعْجََلَن أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ أََراُدوا أَْن ُيَناِكُحوا  -عن ُمَحمَّ

ْد َعلُِموا أَنَّ اْمَرأًَة أَْرَضَعْت أََحَدُهَما؟ َفَقاَل لََها ُعَمُر: َكْيَف أَْرَضْعِت اآْلَخَر؟ قَ  -َبْيَنُهَما 

َقالَْت: َمَرْرُت ِبِه َوُهَو َيْبِكي َفأَْرَضَعْتُه أَْو َقالَْت: َفأَْمَصْصُتُه، َفَقاَل ُعَمُر: َناِكُحوا 

َضاَعُة اْلَخَصا َما الرَّ  َبُة.َبْيَنُهَما، َفإِنَّ

ُه اْسَتْفَتى أََبا ُهَرْيَرَة؟ َفَقاَل لَُه أَُبو ُهَرْيَرَة: ََل ■  : أَنَّ اِج اأْلَْسلَِميِّ اِج ْبِن اْلَحجَّ َعْن اْلَحجَّ

ُم إَلَّ َما َفَتَق اأْلَْمَعاَء  َضاِع. -ُيَحرِّ  َيْعِني ِمْن الرَّ

ُم مِ ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: ََل ُيَحرِّ َضاِع إَلَّ َما أَْنَبَت اللَّْحَم َوأَْنَشَز َعْن َعْبِد َّللاَّ ْن الرَّ

 اْلَعْظَم.

َضاُع َما أَْنَبَت اللَّْحَم َواْلَعْظَم، َفَبلََغ َذلَِك أََبا ُموَسى ■  َما الرَّ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َقاَل: إنَّ

 ُر َبْيَن أَْظُهِرُكْم.اأْلَْشَعِريَّ َفَقاَل: ََل َتْسأَلُوِني َعْن َشْيٍء َما َداَم َهَذا اْلَحبْ 

ِبيِّ ■  ُه َقاَل: َكاَن أِلَْزَواِج النَّ ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َطاُوٍس أَنَّ َرَضاَعاٌت  -َصلَّى َّللاَّ

َماٌت، َولَِساِئِر النَِّساِء َرَضاَعاٍت َمْعلُوَماٍت، ُثمَّ ُتِرَك َذلَِك َبْعُد.  ُمَحرِّ
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ُه ُسِئَل َعْن َقْوِل مَ  َضاِع ُدوَن َسْبِع َرَضَعاٍت ُثمَّ َصاَر إلَى َوأَنَّ ُم ِمْن الرَّ ْن َيقُوُل: ََل ُيَحرِّ

ةُ اْلَواِحَدةُ  -َخْمٍس  َوَقاَل َطاُوٌس: َقْد َكاَن َذلَِك َفَحَدَث َبْعَد َذلَِك أَْمٌر َجاَء ِبالتَّْحِريِم اْلَمرَّ

ُم.  ُتَحرِّ

ِ قال المؤلف: َهَذا َقْوُل َطاُوٍس َلْم ُيْسنِ  ُ  -ْدهُ إلَى َصاِحٍب َفْضًَل َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

. -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ْسِخ ِبَظنِّ َتاِبِعيٍّ ٌة، َوََل َيِحلُّ اْلَقْطُع ِبالنَّ  َوِمْثُل َهَذا ََل َتقُوُم ِبِه ُحجَّ

ٌم[م  1111]َمْسأَلٌَة َرَضاُع اْلَكبِيِر ُمَحرِّ

ٌم َوَرَضاُع اْلَكِبي ُم  -ِر ُمَحرِّ ُه َشْيٌخ ُيَحرِّ ِغيِر َوََل َفْرَق...  -َولَْو أَنَّ ُم َرَضاُع الصَّ َكَما ُيَحرِّ

ا َمْن َحدَّ َذلَِك ِبَما َكاَن ِفي اْلَمْهِد  ا َمْن  -َوأَمَّ ٌة ..َوأَمَّ ِتِه ُحجَّ َفَكََلٌم أَْيًضا ََل َتقُوُم ِبِصحَّ

غَ  ُه َقْبَل َذلَِك ََل  -ِر َحدَّ َذلَِك ِبَما َكاَن ِفي الصِّ َغَر َيَتَماَدى إلَى ُبلُوِغ اْلُحلُِم؛ أِلَنَّ َفإِنَّ الصِّ

ا َمْن َحدَّ َذلَِك  -َتْلَزُمُه اْلُحُدوُد، َوََل اْلَفَراِئُض  ٌة ، َوأَمَّ َوَهَذا َحدٌّ ََل ُيوِجُبُه قُْرآٌن َوََل ُسنَّ

وا ِبَقْولِ  -ِباْلِفَطاِم  ُهْم اْحَتجُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َفإِْن أََراَدا ِفَصاَل َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما  َفإِنَّ َّللاَّ

َة لَُهْم ِفيِه ِفي التَّْحِريِم إْذ لَْيَس 233َوَتَشاُوٍر َفَل ُجَناَح َعلَْيِهَما{ ]البقرة:  [ َوَهَذا ََل ُحجَّ

ْحِريِم ِفي َهِذِه اآْلَيِة ِذْكٌر، َوََل ِفي َتَراِضيِهَما ِبالْ  ِفَصاِل َتْحِريٌم؛ أَلَْن َيْرَتِضَع اْلَوَلُد لِلتَّ

َضاِع، َولَْيَس ِباْنِقَطاِع  َفَقِة اْلَواِجَبِة َعلَى اأْلَِب ِفي الرَّ َما ِفيَها اْنِقَطاُع النَّ َبْعَد َذلَِك، إنَّ

ْحِريُم ِبَرَضاِعِه.. َفَنَظْرَنا ِفيَمنْ  َضاِع َيْنَقِطُع التَّ ِبيِّ إلَى الرَّ َراَعى اْلَحْولَْيِن  َحاَجِة الصَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثَلُثوَن َشْهًرا{ ]األحقاف:  وَن ِبَقْوِل َّللاَّ َفَوَجْدَناُهْم َيْحَتجُّ

[ . َوِبَقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: }َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن أَْوَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن 15

َضاَعَة{ ]البقرة:   [ .233ُيِتمَّ الرَّ

ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْيِن{ ]لقمان:   [ .14َوِبَقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: }َحَملَْتُه أُمُّ

ِضيِع ِفي َعاَمْيِن، َوأَنَّ َرَضاَعُه َحْوََل  ُ َعزَّ َوَجلَّ أَنَّ ِفَصاَل الرَّ ِن َفَقالُوا: َقْد َقَطَع َّللاَّ

َضاَعَة.  َكاِمََلِن؛ لَِمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

َضاُع  ْت، َوإَِذا اْنَقَطَع الرَّ َضاَعَة َقْد َتمَّ َقالُوا: َفََل َرَضاَع َبْعَد اْلَحْولَْيِن أَْصًَل؛ أِلَنَّ الرَّ

 اْنَقَطَع ُحْكُمُه ِمْن التَّْحِريِم، َوَغْيِر َذلَِك.

ٍد: صَ  ُ َتَعالَى َوَعلَْيَنا اْلُوقُوُف ِعْنَد َما َحدَّ َعزَّ َوَجلَّ، َولَْو َلْم َيأِْت َقاَل أَُبو ُمَحمَّ َدَق َّللاَّ

 َنصٌّ َغْيُر َهَذا لََكاَن ِفي َهِذِه النُُّصوِص ُمَتَعلٌَّق..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:الليث بن سعد وعطاء■

َغِر وَ ■  َضاِع ِفي الصِّ ُم ِمْن الرَّ ُم ِفي اْلِكْبِر.ُيَحرِّ  ََل ُيَحرِّ

 ََل َرَضاَع إَلَّ َما َكاَن ِفي اْلَمْهِد.)سعيد بن المسيب(■ 

 ■ ، ْهِريِّ َضاِع إَلَّ َما َكاَن َقْبَل اْلِفَطاِم.)عكرمة و اْلَحَسِن، َوالزُّ ُم ِمْن الرَّ ََل ُيَحرِّ

 َوَقَتاَدَة،

َضاُع إْن فُِطَم َولَُه َعاٌم َواِحٌد َواْسَتَمرَّ ِفطَ ■  ْم َهَذا الرَّ اُمُه ُثمَّ َرَضَع ِفي اْلَحْولَْيِن لَْم ُيَحرِّ

ُه َما َكاَن ِفي  اِني َشْيًئا، َوَقاَل: َفإِْن َتَماَدى َرَضاُعُه َولَْم ُيْفَطْم َقْبَل اْلَحْولَْيِن، َفإِنَّ الثَّ

هُ  ُم، َوَما َكاَن َبْعَدُهَما، َفإِنَّ ُه ُيَحرِّ ُم َوإِْن َتَماَدى  اْلَحْولَْيِن، َفإِنَّ ََل ُيَحرِّ
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َضاُع.)األوزاعي(  الرَّ

َضاِع إَلَّ َما َكاَن ِفي َثََلَثِة أَْعَواٍم.)زفر(■  ُم ِمْن الرَّ  ََل ُيَحرِّ

ُه ََل ■  ِة أَْشُهٍر َفَما َكاَن َبْعَد َذلَِك َفإِنَّ َضاِع إلَى َما َكاَن ِفي َعاَمْيِن َوِستَّ ُم ِمْن الرَّ ََل ُيَحرِّ

 ُم.)أبو حنيفة(ُيَحرِّ 

َضاِع إَلَّ َما َكاَن ِفي َعاَمْيِن َوَشْهَرْيِن.)مالك(■  ُم ِمْن الرَّ  ََل ُيَحرِّ

َضاِع إَلَّ َما َكاَن ِفي اْلَحْوَلْيِن.)سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ■  ُم ِمْن الرَّ ََل ُيَحرِّ

ِد والشعبي َوُهَو َقْوُل اْبِن ُشْبُرَمَة، َوُسْفَياَن الثَّوْ  ، َوأَِبي ُيوُسَف، َوُمَحمَّ اِفِعيِّ ، َوالشَّ ِريِّ

 ْبِن اْلَحَسِن، َوأَِبي ُسَلْيَماَن، َوأَهل الظاهر(

 التحريم بذلك ألزواج النبي خاصة.)معمر(■

 التحريم برضاع الكبير منسوخ بنسخ التبني.■

 -األحاديث واآلثار:

ُ  -ْت َسْهلَُة ِبْنُت ُسَهْيٍل إلَى النَِّبيِّ َجاءَ »َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: ■  َصلَّى َّللاَّ

ِ إنِّي أََرى َوْجَه أَِبي ُحَذْيَفَة ِمْن ُدُخوِل َسالٍِم َوُهَو  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َفَقالَْت: َيا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخلِيفُُه؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ يِعيِه، َفَقالَْت: َوَكْيَف أُْرِضُعُه أَْرضِ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ َم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوُهَو َرُجٌل َكِبيٌر؟ َفَتَبسَّ ُه  -َصلَّى َّللاَّ َوَقاَل: َقْد َعلِْمُت أَنَّ

 صحيح(«)َرُجٌل َكِبيرٌ 

َفَة َكاَن َمَع أَِبي ُحَذْيَفَة َوأَْهلِِه ِفي َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن: أَنَّ َسالًِما َمْولَى أَِبي ُحَذيْ ■ »

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى النَِّبيِّ  -َيْعِني َسْهلََة ِبْنَت ُسَهْيٍل  -َبْيِتِهْم َفأََتْت  َفَقالَْت: إنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُه يَ  َجاُل، َوَعَقَل َما َعَقلُوا، َوأَنَّ ْدُخُل َعَلْيَنا، َوإِنِّي أَُظنُّ أَنَّ ِفي َسالًِما َقْد َبلََغ َما َيْبلُُغ الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َنْفِس أَِبي ُحَذْيَفَة ِمْن َذلَِك َشْيًئا؟ َفَقاَل لََها النَِّبيُّ  أَْرِضِعيِه  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َتْحُرِمي َعلَْيِه َوَيْذَهُب الَِّذي ِفي َنْفِس أَِبي ُحَذْيَفةَ 

ُ َعْنُهَما  -َقالَْت أُمُّ َسلََمَة لَِعاِئَشَة »ْنِت أُمِّ َسلََمَة، َقاَلْت: َعْن َزْيَنَب بِ ■  ُه  -َرِضَي َّللاَّ إنَّ

؟ َفَقاَلْت َعاِئَشُة: أََما لَِك ِفي  َيْدُخُل َعلَْيك اْلُغََلُم اأْلَْيَفُع الَِّذي َما أُِحبُّ أَْن َيْدُخَل َعلَيَّ

 ِ ُ عَ  -َرُسوِل َّللاَّ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة؟ إنَّ اْمَرأََة أَِبي ُحَذْيَفَة َقالَْت: َيا  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّ َسالََما َيْدُخُل َعلَيَّ  َوِفي َنْفِس أَِبي ُحَذْيَفَة ِمْنُه َشْيٌء؟ َفَقاَل  -َوُهَو َرُجٌل  -َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآِلِه َوسَ  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)أَْرِضِعيِه َحتَّى َيْدُخَل َعلَْيكِ  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ِبيِّ »َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: ■   -َجاَءْت َسْهلَُة ِبْنُت ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو إلَى النَّ

ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َ َقْد َفَقالَْت: إنَّ َسالًِما َكاَن ُيْدَعى اْبَن أَبِ  -َصلَّى َّللاَّ ي ُحَذْيَفَة، َوإِنَّ َّللاَّ

[ َوَكاَن َيْدُخُل َعلَيَّ َوأََنا َفْضٌل َوَنْحُن 5أَْنَزَل ِفي ِكَتاِبِه }اْدُعوُهْم آلَباِئِهْم{ ]األحزاب: 

ِبيُّ  ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِفي َمْنِزٍل َضيٍِّق؟ َفَقاَل لََها النَّ ا َتْحُرِمي أَْرِضِعي َسالِمً  -َصلَّى َّللاَّ

ِ « َعلَْيِه. : َقاَل َبْعُض أَْزَواِج َرُسوِل َّللاَّ ْهِريُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َقاَل الزُّ ََل َنْدِري  -َصلَّى َّللاَّ

ًة  ُم  -لََعلَّ َهِذِه َكاَنْت ُرْخَصًة لَِساِلٍم َخاصَّ ُه ُيَحرِّ : َفَكاَنْت َعاِئَشُة ُتْفِتي ِبأَنَّ ْهِريُّ َقاَل الزُّ

 َضاُع َبْعَد اْلِفَصاِل َحتَّى َماَتْت.)صحيح(الرَّ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اآْلَياِت  قال المؤلف: َفَهِذِه اأْلَْخَباُر َتْرَفُع اْْلِْشَكاَل، َوُتَبيُِّن ُمَراَد َّللاَّ
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َضاَعَة الَِّتي َتِتمُّ ِبَتَماِم اْلَحْوَلْيِن، أَْو ِبَتَراِضي  اأْلََبَوْيِن َقْبَل اْلَحْوَلْيِن، اْلَمْذُكوَراِت أَنَّ الرَّ

َفَقِة َعَلى اْلُمْرِضَعِة، َواَلَِّتي  َها ِهَي اْلُموِجَبُة لِلنَّ ِضيِع أَنَّ إَذا َرأََيا ِفي َذلَِك َصََلًحا لِلرَّ

ا أَْم َكِرَها.  ُيْجَبُر َعلَْيَها اأْلََبَواِن أََحبَّ

ُه َتَعالَى َقاَل: }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َولََعْمِري لََقْد َكاَن ِفي اآْلَيِة ِكَفاَيٌة  ِفي َهَذا؛ أِلَنَّ

َضاَعَة َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ  أَْوَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَْن ُيِتمَّ الرَّ

 [ .233َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف{ ]البقرة: 

َضاَعِة َبْعَد َفأََمَر َتَعالَى اْلَواِلدَ  اِت ِبإِْرَضاِع اْلَمْولُوِد َعاَمْيِن، َوَلْيَس ِفي َهَذا َتْحِريُم الرَّ

ْحِريَم َيْنَقِطُع ِبَتَماِم اْلَحْولَْيِن.  َذلَِك، َوََل أَنَّ التَّ

َهاُتُكُم الَلِتي أَْرَضْعَنُكْم َوأََخَواُتُكْم ِمَن ال ِ َتَعالَى: }َوأُمَّ َضاَعِة{ ]النساء: َوَكاَن َقْوُل َّللاَّ رَّ

[ َولَْم َيقُْل َتَعالَى ِفي َحْولَْيِن َوََل ِفي َوْقٍت ُدوَن َوْقٍت َزاِئًدا َعلَى اآْلَياِت اأْلَُخِر، 23

، َوََل ِبُمْحَتَمٍل ََل  ٌص لَُه ََل ِبَظنٍّ ُه ُمَخصِّ َوُعُموًما ََل َيُجوُز َتْخِصيُصُه إَلَّ ِبَنصٍّ ُيَبيُِّن أَنَّ

َواُتِر.. َفلَْم َيْبَق ِمْن اَِلْعِتَراِض إَلَّ أَْن َبَياَن فِ  يِه ،َوَكاَنْت َهِذِه اآْلَثاُر َقْد َجاَءْت َمِجيَء التَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َيقُوَل َقاِئٌل: ُهَو َخاصٌّ لَِساِلٍم َكَما َقاَل َبْعُض أَْزَواِج َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْن َظنَّ َذلَِك ِمْنُهنَّ َفْلَيْعَلْم َمْن َتعَ  - ُه َظنٌّ ِممَّ ُ َعْنُهنَّ ، َوَهَكَذا َجاَء  -لََّق ِبَهَذا أَنَّ َرِضَي َّللاَّ

ا لَِساِلٍم، َوَما َنْدِري لََعلَُّه ُرْخَصٌة لَِسالٍِم،  ُهنَّ ُقْلَن: َما َنَرى َهَذا إَلَّ َخاص ً ِفي اْلَحِديِث أَنَّ

، فَ  نَّ َل ُيْغِني ِمَن َفإِْذ ُهَو َظنٌّ ِبََل َشكٍّ َنِن َقاَل َتَعالَى: }إِنَّ الظَّ نَّ ََل ُيَعاَرُض ِبالسُّ إِنَّ الظَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحقِّ َشْيًئا{ .. َوَقْوُل َرُسوِل َّللاَّ َضاَعُة ِمْن : »-َصلَّى َّللاَّ َما الرَّ إنَّ

ٌة لََنا َبيَِّنٌة؛ أِلَنَّ ِلْلَكبِ « اْلَمَجاَعةِ  َضاَعِة ِفي َطْرِد اْلَمَجاَعِة َنْحَو َما ُحجَّ يِر ِمْن الرَّ

 ِ ِغيِر، َفُهَو ُعُموٌم لُِكلِّ َرَضاٍع إَذا َبلََغ َخْمَس َرَضَعاٍت َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى  -لِلصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم..  َّللاَّ

َبْيِر أَنَّ أَْزَواَج النَِّبيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم  - َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َحاَش َعاِئَشَة  -َصلَّى َّللاَّ

ًة لَُه.)صحيح(  َوْحَدَها ُكنَّ َيَرْيَن َرَضاَع َسالٍِم َمْولَى أَِبي ُحَذْيَفَة َخاصَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن أُمِّ َسلََمَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُم » -َم َصلَّى َّللاَّ ََل ُيَحرِّ

َضاِع إَلَّ َما َفَتَق اأْلَْمَعاَء ِفي الثَّْديِ، َوَكاَن َقْبَل اْلِفَطامِ  ضعيف() َهَذا َخَبٌر «)ِمْن الرَّ

َها َكاَنْت أَ  َسنُّ ُمْنَقِطٌع؛ أِلَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت اْلُمْنِذِر لَْم َتْسَمْع ِمْن أُمِّ َسلََمَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن؛ أِلَنَّ

هـ[ ِستِّيَن، َفَمْولُِد  61ِمْن َزْوِجَها ِهَشاٍم ِباْثَنْي َعْشَر َعاًما َوَكاَن َمْولُِد ِهَشاٍم َسَنَة ]

هـ[ ِتْسٍع  59هـ[ َثَماٍن َوأَْرَبِعيَن، َوَماَتْت أُمُّ َسلََمَة َسَنَة ] 48َفاِطَمَة َعلَى َهَذا َسَنة ]

ْم َتْلَقَها، َفَكْيَف أَْن َتْحَفَظ َعْنَها، َوَلْم َتْسَمْع ِمْن َخالَِة أَِبيَها َوَخْمِسيَن، َوَفاِطَمُة َصِغيَرةٌ لَ 

ِتَها أَْسَماَء  -َوِهَي ِفي ِحْجِرَها  -َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنيَن َشْيًئا  َما أَْبَعُد َسَماِعَها ِمْن َجدَّ إنَّ

يِق  دِّ ُ َعنْ  -ِبْنِت أَِبي َبْكٍر الصِّ  .-ُهْم َرِضَي َّللاَّ

ِبيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعلِيٍّ َعْن النَّ ََل َرَضاَع َبْعَد : »-َصلَّى َّللاَّ

اَك َضِعيٌف («)اْلِفَصالِ  حَّ  ضعيف() ُجَوْيِبًر َساِقٌط، َوالضَّ

ِ   عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َذَكَر َكََلًما َكِثيًرا فَ  -َصلَّى َّللاَّ

ٍة(  َوِفيِه: َوََل َرَضاَع َبْعَد اْلِفَطاِم.)ضعيف() ََحَراَم ْبَن ُعْثَماَن َهاِلٌك ِبُمرَّ
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ُه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ■  ِ ْبِن ِديَناٍر أَنَّ  -َوَقْد َسأَلَُه َرُجٌل َعْن َرَضاِع اْلَكِبيِر  -َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِغيِر.َفَقاَل لَُه اْبُن ُعَمرَ  َضاَعُة َرَضاَعُة الصَّ َما الرَّ اِب: إنَّ  : َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

َغِر، َوََل َرَضاَعَة ■  ُه َكاَن َيقُوُل: ََل َرَضاَعَة إَلَّ َما أُْرِضَع ِفي الصِّ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّ

  لَِكِبيٍر.

ِبيِّ ■  َبْيِر أََبى أَْزَواُج النَّ ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ أَْن َيْدُخَل َعَلْيِهنَّ  -ى َّللاَّ

َضاَعِة أََحٌد َحتَّى َرَضَع ِفي اْلَمْهِد.  ِبالرَّ

ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب: أَنَّ أُمَّ َسلََمَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنيَن ■  ُ َعْنَها  -َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد الرَّ َرِضَي َّللاَّ

َضاُع َبْعَد اْلِفَطاِم؟ َقاَلْت: ََل َرَضاَع َبْعَد ِفَطاٍم.ُسِئلَْت: َهْل يُ  - ُم الرَّ  َحرِّ

َة اْلَواِدِعيِّ أَنَّ َرُجًَل َمصَّ ِمْن َثْديِ اْمَرأَِتِه َفَدَخَل اللََّبُن ِفي َحْلِقِه َفَسأََل ■  َعْن أَِبي َعِطيَّ

َمْت َعلَْيَك اْمَرأَُتك، ُثمَّ َسأََل اْبَن أََبا ُموَسى اأْلَْشَعِريَّ َعْن َذِلَك؟ َفَقاَل لَُه أَبُ  و ُموَسى: ُحرِّ

َة  : َفَقاَم اْبُن َمْسُعوٍد َوقُْمَنا َمَعُه َحتَّى -َوَنْحُن ِعْنَدهُ  -َمْسُعوٍد َعْن َذِلَك، َقاَل أَُبو َعِطيَّ

َما الرَّ  َضاُع َما أَْنَبَت اللَّْحَم أََتى أََبا ُموَسى اأْلَْشَعِريَّ َفَقاَل: أََرِضيًعا َتَرى َهَذا؟ إنَّ

َواْلَعْظَم، َفَقاَل أَُبو ُموَسى: ََل َتْسأَلُوِني َعْن َشْيٍء َما َداَم َهَذا اْلَحْبُر َبْيَن 

 أَْظُهِرُكْم.)صحيح(

  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َقاَل: ََل َرَضاَع َبْعَد اْلِفَصاِل.■ 

ْن ■   َسِمَع ِمْن اْبِن َعبَّاٍس َيقُوُل: ََل َرَضاَع َبْعَد اْلِفَطاِم.َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعمَّ

 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: ََل َرَضاَع إلَى َما َفَتَق اأْلَْمَعاَء.■ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ََل َرَضاَع إَلَّ ِفي اْلَحْولَْيِن.)صحيح(■ 

ُه َسأََل َعلِيَّ ْبَن أَِبي  أَنَّ َسالَِم ْبَن أَِبي اْلَجْعِد َمْولَى■  اأْلَْشَجِعيِّ أَْخَبَرهُ أَنَّ أََباهُ أَْخَبَرُه أَنَّ

َج اْمَرأًَة َوَقْد َسَقْتِني ِمْن َلَبِنَها َوأََنا َكِبيٌر َتَداَوْيت ِبِه؟  َطالٍِب َفَقاَل: إنِّي أََرْدت أَْن أََتَزوَّ

: ََل َتْنِكُحَها َوَنَهاهُ   َعْنَها. َفَقاَل لَُه َعلِيٌّ

َبْيِر ■  ُه ُسِئَل َعْن َرَضاِع اْلَكِبيِر؟ َفَقاَل: أَْخَبَرِني ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ َعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِبَحِديِث أَْمِر َرُسوُل َّللاَّ َسْهلََة ِبْنَت ُسَهْيٍل ِبأَْن ُتْرِضَع َسالًِما  -َصلَّى َّللاَّ

َفَفَعلَْت، َفَكاَنْت َتَراهُ اْبًنا لََها، َقاَل  -َوُهَو َكِبيٌر  -ْيَفَة َخْمَس َرَضَعاٍت َمْولَى أَِبي ُحذَ 

َجاِل  ُعْرَوةُ: َفأََخَذْت ِبَذلَِك َعاِئَشُة أُمُّ اْلُمْؤِمِنيَن ِفيَمْن َكاَنْت ُتِحبُّ أَْن َيْدُخَل َعلَْيَها ِمْن الرِّ

ْلُثوٍم، َوَبَناِت أَِخيَها ُيْرِضْعَن َمْن أََحبَّْت أَْن َيْدُخَل َعَلْيَها ِمْن َفَكاَنْت َتأُْمُر أُْخَتَها أُمَّ كُ 

َجاِل.   «الرِّ

ْن َيْلَحُق َولَُدَها بِِه َفُدرَّ لََها اللََّبُن[م  1110]َمْسأَلٌَة َحَملَْت اْمَرأَةٌ ِممَّ

ْن َيْلَحُق َولَُدَها ِبِه َفُدرَّ  لََها اللََّبُن، ُثمَّ َوَضَعْت َفَطلََّقَها َزْوُجَها، أَْو َوإِْن َحَملَْت اْمَرأَةٌ ِممَّ

ِل ََل  َجَها آَخُر، أَْو َكاَنْت أََمًة َفَملََكَها آَخُر، َفَما أَْرَضَعْت َفُهَو َولٌَد لِْْلَوَّ َماَت َعْنَها َفَتَزوَّ

اِني َفَتَماَدى اللََّبُن َفُهَو لِ  اِني، َفإِْن َحَمَلْت ِمْن الثَّ ُه لِلثَّ َر، ُثمَّ َيْعَتِدُل، َفإِنَّ ِل إَلَّ أَْن َيَتَغيَّ ْْلَوَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن[ . اِني ]َواْلَحْمُد ّلِِلَّ ِل َوَصاَر لِلثَّ َر َفَقْد َبَطَل ُحْكُم اأْلَوَّ  إَذا َتَغيَّ
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 }الدماء والقصاص والديات{
ْرِك أَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ بَْعَد الشِّ  8188ْعظَُم ِمْن َشْيئَْيِن[ م] َل َذْنَب ِعْنَد هللاَّ

ْرِك أَْعَظُم ِمْن َشْيئَْيِن  ِ َعزَّ َوَجلَّ بَْعَد الشِّ ُد تَْرِك َصََلِة  -: أََحُدهَُما -ََل َذْنَب ِعْنَد َّللاَّ تََعمُّ

ا بَِغْيِر َحقٍّ  -فَْرٍض َحتَّى يَْخُرَج َوْقتُهَا ، الثَّانِي  ََلةُ  - قَْتُل ُمْؤِمٍن أَْو ُمْؤِمنٍَة َعْمدا ا الصَّ أَمَّ

ا اْلقَْتُل  ََلِة " ، َوأَمَّ : }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَْن  -فَقَْد َذَكْرنَاهَا فِي " ِكتَاِب الصَّ فَقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

 [ .١8يَْقتَُل ُمْؤِمناا إَِل َخطَأا{ ]النساء: 

ا فََجَزاؤُ  دا ُ َعلَْيِه وقَْوله تََعالَى: }َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناا ُمتََعمِّ ا فِيهَا َوَغِضَب َّللاَّ هُ َجهَنَُّم َخالِدا

ا{ ]النساء:   [ .١٢َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذاباا َعِظيما

 -األحاديث واآلثار:

 ِ■ ِ ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  -َعْن َعْبِد َّللاَّ  -َم َصلَّى َّللاَّ

ا» ا َحَراما  « .ََل يََزاُل اْلُمْؤِمُن فِي فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َما لَْم يُِصْب َدما

َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل " إنَّ َمْن َوَرطَاِت اِْلُُموِر الَّتِي ََل َمْخَرَج لَِمْن أَْوقََع نَْفَسهُ فِيهَا: ■ 

 .َسْفَك الدَِّم اْلَحَراِم بَِغْيِر ِحلِِّه "

 8181]َمْسأَلَةٌ اْلقَْتُل قِْسَماِن َعْمٌد َوَخطَأٌ[م

 َواْلقَْتُل قِْسَماِن: َعْمٌد، َوَخطَأٌ.

ا ثَالِثاا -بُْرهَاُن َذلَِك   -: اْْليَتَاِن اللَّتَاِن َذَكْرنَا آنِفاا، فَلَْم يَْجَعْل َعزَّ َوَجلَّ فِي اْلقَْتِل قِْسما

ا ثَالِثاا، َوهَُو َعْمُد اْلَخطَأِ َوادََّعى قَْوٌم أَنَّ هَاهُنَا قِسْ  َوهَُو قَْوٌل فَاِسٌد؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَِصحَّ فِي  -ما

.. َوهَُو ِعْنَدهُْم يَْنقَِسُم قِْسَمْيِن  ا قَْد  -: أََحُدهَُما -َذلَِك نَصٌّ أَْصَلا َد بِِه اْلَمْرُء ِممَّ َما تََعمَّ

 ْن ِمْثلِِه.َوقَْد ََل يَُماُت مِ  -يَُماُت ِمْن ِمْثلِِه 

 : يَةُ، َكَما فِي َسائِِر اْلَعْمِد؛ ِِلَنَّهُ ُعْدَواٌن، َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ )و( هََذا َعْمٌد َوفِيِه اْلقََوُد أَْو الدِّ

 [ .0١٢}فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

ا ََل يَُموُت أََحٌد أَْصَلا ِمْن ِمْثلِِه، فَهََذا لَْيَس قَْتَل َعْمٍد َوََل َخطَأٍ َما تَ  -َوالثَّانِي  َد بِِه ِممَّ  -َعمَّ

ا لَْم يُِرْدهُ بَِما قَْد  َوََل َشْيَء فِيِه إَلَّ اِْلََدُب فَقَْط.. فَاْلَخطَأُ َمْن َرَمى َشْيئاا فَأََصاَب ُمْسلِما

فَهََذا ُكلُّهُ ََل  -اْلُمَصاُب، أَْو َوقََع َعلَى ُمْسلٍِم فََماَت ِمْن َوْقَعتِِه  يَُماُت ِمْن ِمْثلِِه فََماتَ 

 ِخََلَف فِي أَنَّهُ قَْتُل َخطَأٍ ََل قََوَد فِيِه.

َلا َغْيَر أَْو قَتََل فِي َداٍر اْلَحْرِب إْنَساناا يََرى أَنَّهُ َكافٌِر فَإَِذا بِِه ُمْسلٌِم، أَْو قَتََل إْنَساناا ُمتَأَوِّ 

 َوهَُو يََرى أَنَّهُ َعلَى اْلَحقِّ فَإَِذا بِِه َعلَى اْلَخطَأِ. -ُمقَلٍِّد 

ِ تََعالَى: }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا -بُْرهَاُن قَْولِنَا فِي اْلقَاتِِل فِي َداِر اْلَحْرِب  : قَْوُل َّللاَّ

دَّقُوا فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم  فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ  إِلَى أَْهلِِه إَِل أَْن يَصَّ

 [ .١8َوهَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة{ ]النساء: 

ا َحْربِيِّيَن  ا ُكفَّارا أَْسلََم " ِمْن " هَاهُنَا بَِمْعنَى " فِي " ِِلَنَّهُ ََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد فِي أَنَّ قَْوما

يَةَ لَِولَِدِه، َواْلَكفَّ  ْسََلِم فَقَتَلَهُ ُمْسلٌِم َخطَأا: فَإِنَّ فِيِه الدِّ  -اَرةَ ِمْنهُْم إْنَساٌن َوَخَرَج إلَى َداِر اْْلِ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن. -فََصحَّ بَِذلَِك َما قُْلنَا   َواْلَحْمُد َّلِلَّ
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ُل  ا اْلُمتَأَوِّ ينَ  -َوأَمَّ  ا ..فَلَِما ُروِّ

ِ »أَبَا ُشَرْيٍح اْلَكْعبِيَّ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَا َمْعَشَر  -َصلَّى َّللاَّ

هُ أَْهلُ ُخَزاَعةَ قَتَْلتُْم هََذا اْلقَتِيَل ِمْن هَُذْيٍل َوإِنِّي َعاقِلُهُ َوَمْن قُتَِل لَهُ بَْعَد َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَ 

 صحيح(«)بَْيَن ِخيَرتَْيِن: أَْن يَأُْخُذوا اْلَعْقَل، َوبَْيَن أَْن يَْقتُلُوا

لِيَن أَنَّ لَهُْم قَْتلَهُ  َوهََكَذا نَقُوُل فِيَمْن قَاَمْت  -قال المؤلف: فَََل َشكَّ أَنَّ ُخَزاَعةَ قَتَلُوهُ ُمتَأَوِّ

ةُ ِمْن النَّصِّ ثُمَّ قَتََل ُمتَ  ، أَْو َعلَى َعلَْيِه اْلُحجَّ َماِدياا َعلَى تَأِْويلِِه اْلفَاِسِد، اْلُمَخالِِف لِلنَّصِّ

َل فَأَْخطَأَ: فََعلَْيِه اْلقََوُد..  تَْقلِيِد َمْن تَأَوَّ

 8181]َمْسأَلَةٌ ََل قََوَد َعلَى َمْجنُوٍن َوََل َعلَى َسْكَراَن[م

 -ِه، َوََل َعلَى َسْكَراَن فِيَما أََصاَب فِي ُسْكِرِه َوََل قََوَد َعلَى َمْجنُوٍن فِيَما أََصاَب فِي ُجنُونِ 

َوََل َعلَى َمْن لَْم يَْبلُْغ، َوََل َعلَى أََحٍد ِمْن هَُؤََلِء: ِديَةٌ، َوََل  -اْلُمْخِرِج لَهُ ِمْن َعْقلِِه 

ِرِه ِمْن اْلَخبَِر الثَّابِِت فِي َضَماٌن، َوهَُؤََلِء َواْلبَهَائُِم َسَواٌء لَِما َذَكْرنَا فِي " الطَََّلِق " َوَغيْ 

ْكَراِن ََل يَْعقُِل َوقَْد  بِيِّ َحتَّى يَْبلَُغ َوَعْن اْلَمْجنُوِن َحتَّى يُفِيَق َوالسَّ َرْفِع اْلقَلَِم َعْن الصَّ

ُ َعْنهُ  -َخبََر َحْمَزةَ »َذَكْرنَا  ِ  -َرِضَي َّللاَّ ُ عَ  -فِي قَْولِِه لَِرُسوِل َّللاَّ لَْيِه َوآلِِه َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم َوَعْقُرهُ نَاقَتَْي َعلِيٍّ  -َوَسلََّم  تِِه لََخَرَج بَِذلَِك َعْن اْْلِ ُ  -َما لَْو قَالَهُ فِي ِصحَّ َرِضَي َّللاَّ

ِ  -َعْنهُ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَلَْم يَْجَعْل َرُسوُل َّللاَّ « َراَمةا فِي َذلَِك َمََلَمةا َوََل غَ  -َصلَّى َّللاَّ

. 

ا أَْو يُْفِسَد َمالَهُ إَلَّ تََساَكَر َحتَّى  َوقَاَل بَْعُضهُْم: لَْو َكاَن هََذا َما َشاَء َواِحٌد أَْن يَْقتَُل أََحدا

َء يَْبلَُغ َما يُِريُد؟ فَقُْلنَا لَهُْم: فَقُولُوا هََذا اْلَكََلَم فِي اْلَمْجنُوِن، فَقُولُوا: لَْو َكاَن هََذا لََما َشا

ا، أَْو يُْتلَِف َمالَهُ إَلَّ تََحاَمَق َوتََجنََّن، َحتَّى يَْبلَُغ ِمْن َذلَِك َما يُِريُد َوََل   أََحٌد أَْن يَْقتَُل أََحدا

 فَْرَق.. َوقَْد َوافَقَنَا اْلُمَخالِفُوَن لَنَا فِي هََذا اْلَمَكاِن َعلَى أَْن ََل يُْؤَخَذ السَّْكَراُن بِاْرتَِداِدِه َعنْ 

ْسََلِم   َوهََذا أَْشنَُع ِمْن ُكلِّ َما ِسَواهُ. -اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَإِْن قَالُوا: فَهََلَّ َجَعْلتُْم فِي َذلَِك ِديَةا؟ قُْلنَا: لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِّ َواْلَمْجنُوِن « َعلَْيُكْم َحَرامٌ  إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكمْ » فَأَْمَواُل الصَّ

، َكتَْحِريِم ِدَمائِِهْم َوََل فَْرَق َوََل نَصَّ فِي ُوُجوِب َغَراَمٍة  َوالسَّْكَراِن َحَراٌم بَِغْيِر نَصٍّ

ْبيَاِن، أَْو اْلَمَجانِ  ... إَلَّ أَنَّ َمْن فََعَل هََذا ِمْن الصِّ َكاَرى فِي: َدٍم، أَْو َعلَْيِهْم أَْصَلا يِن، أَْو السُّ

ُجْرٍح، أَْو َماٍل: فَفُِرَض ثِقَافُهُ فِي بَْيٍت لِيَُكفَّ أََذاهُ، َحتَّى يَتُوَب السَّْكَراُن، َويُفِيَق 

. بِيُّ  اْلَمْجنُوُن، َويَْبلَُغ الصَّ

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل   تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{..لِقَْوِل َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، ■ ، َوَحمَّ ْهِريِّ تجب الدية على عاقلة الصبي فيما جناه.) َعْن الزُّ

، َوقَتَاَدةَ   َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ( -َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

بِيُّ صَ ■  ا فَََل َشْيَء َعلَى َعاقِلَتِِه، َوََل فِي َمالِِه إَذا َكاَن الصَّ ا ِجد ا َوإِْن َكاَن يَْعقُِل  -ِغيرا

يَةُ َعلَى َعاقِلَتِِه.)ربيعة ومالك(  فَالدِّ

 هى في مال الصبي في كل حال.)الشافعي(■
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على المجنون الدية في ماله.)روى عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وَل ■

 يصح عنهما(

صح عن الزهري وأبي الزناد وَل يصح عن يَْحيَى   ة المجنون على عاقلته.)جناي■

بَْيِر( ِد ْبِن َجْعفَِر ْبِن الزُّ ، َوُمَحمَّ  ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ

■)  يقاد من السكران.)الزهري وربيعة َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 -اآلثار:

ْبِن أَبِي طَالٍِب أَثٌَر بِأَنَّ ِستَّةَ ِصْبيَاٍن تََغاطُّوا فِي النَّْهِر فََغَرَق أََحُدهُْم فََشِهَد  َعْن َعلِيِّ ■ 

اْثنَاِن َعلَى ثَََلثٍَة، َوَشِهَد الثَََّلثَةُ َعلَى اَِلْثنَْيِن، فََجَعَل َعلِيٌّ َعلَى اَِلْثنَْيِن ثَََلثَةَ أَْخَماِس 

يَِة، َوَجَعَل َعلَ  اِد الدِّ يَِة.)ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة َسلََمةَ ْبِن ُكهَْيٍل، أَْو َحمَّ ى الثَََّلثَِة ُخُمَسْي الدِّ

، َوِمْن  -ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب  َوِكََلهَُما لَْم يُولَْد إَلَّ بَْعَد َمْوِت َعلِيٍّ

اِج ْبِن أَْرطَاةَ   َو هَالِك(َوهُ  -طَِريِق اْلَحجَّ

، َواْلَمْجنُوِن َعلَى َعاقِلَتِِهَما.)ضعيف() عن اْلُحَسْيِن ْبِن ■  بِيِّ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: ِجنَايَةُ الصَّ

ِ ْبِن َضْمَرةَ عن أبيه عن جده وَل خير فيهم(  َعْبِد َّللاَّ

؟ فََكتَ ■  َب إلَْيِه ُمَعاِويَةُ: اْعقِْلهُ، َوََل أَنَّ َمْرَواَن َكتََب إلَى ُمَعاِويَةَ فِي َمْجنُوٍن قَتََل َرُجَلا

 تُقِْد ِمْنهُ.)ضعيف() يَْحيَى ْبَن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريَّ لَْم يُولَْد إَلَّ بَْعَد َمْوِت ُمَعاِويَةَ(

فِيهَا:  قال المؤلف: لَْيَس فِيِه: أَنَّ اْلَغَراَمةَ فِي َماِل اْلَمْجنُوِن، َوََل أَنَّهَا َعلَى َعاقِلَتِِه: إنََّما

َماُم هََذا  -أَنَّهُ أََمَر َمْرَواَن بِأَْن يَْعقِلَهُ  َوظَاِهُر اِْلَْمِر أَنَّهُ َعقَلَهُ ِمْن بَْيِت اْلَماِل، َولَْو فََعَل اْْلِ

 لََكاَن َحَسناا، َولَْيَس َواِجباا.

بَْيِر َدَخَل اْلبَْيَت بِِخْنَجٍر  َعْن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر قَاَل: إنَّ َمْجنُوناا َعلَى َعْهِد اْبنِ ■  الزُّ

بَْيِر بِأَْن يُْخلََع ِمْن َمالِِه َويُْدفََع إلَى أَْهِل اْلَمْقتُوِل. ِه فَقَتَلَهُ فَقََضى اْبُن الزُّ  فَطََعَن اْبَن َعمِّ

 )صحيح(

بَْيِر قَاَل: ِجنَايَةُ اْلَمْجنُوِن فِي َمالِهِ ■  ِ ْبَن الزُّ  .)صحيح(أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

َكاِكيِن. َوهُْم أَْربََعةٌ فَُجِرَح اْثنَاِن، ■  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَنَّ ُسَكاَرى تََضاَربُوا بِالسَّ

ْم َوَماَت اْثنَاِن: فََجَعَل َعلِيٌّ ِديَةَ اَِلْثنَْيِن اْلَمْقتُولَْيِن َعلَى قَبَائِلِِهَما، َوَعلَى قَبَائِِل اللََّذْيِن لَ 

َوأَنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعلِيٍّ َرأَى أَْن يُقِيَد  -وتَا، َوقَاصَّ اْلَحيَّْيِن ِمْن َذلَِك بِِديَِة ِجَراِحِهَما يَمُ 

لِْلَحيَّْيِن لِْلَميِّتَْيِن َولَْم يََر َعلِيٌّ َذلَِك، َوقَاَل: لََعلَّ اْلَميِّتَْيِن قَتََل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما 

طَِريٍق فِيهَا ِسَماُك ْبُن َحْرٍب َعْن َرُجٍل َمْجهُوٍل..وسماك يقبل  اْْلَخَر.)ضعيف() ِمنْ 

 التلقين(

نَاِد: أَنَّ ُمَعاِويَةَ أَقَاَد ِمْن ■ ْحَمِن ْبِن أَبِي الزِّ عن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ َوَعْبِد الرَّ

نَاِد: َوَكاَن اْلقَاتِ  َد ْبَن النُّْعَماِن اِْلَْنَصاِريَّ السَّْكَراِن، قَاَل اْبُن أَبِي الزِّ َواْلَمْقتُوُل  -ُل ُمَحمَّ

ْحَمِن  ُعَماَرةَ ْبَن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت.)ضعيف() يَْحيَى لَْم يُولَْد إَلَّ بَْعَد َمْوِت ُمَعاِويَةَ، َوَعْبِد الرَّ

فَهُ: َمالِ  ُل َمْن َضعَّ ْعِف، أَوَّ نَاِد فِي َغايَِة الضَّ  ٌك(ْبِن أَبِي الزِّ

َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز: أَنَّ فِي ِكتَاٍب ِِلَبِيِه َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: ■ 

ََل قََوَد، َوََل قَِصاَص، َوََل َحدَّ، َوََل ِجَراَح، َوََل قَْتَل، َوََل نََكاَل َعلَى َمْن لَْم يَْبلُْغ اْلُحلَُم 
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ْسََلِم، َوَما َعلَْيِه. َحتَّى يَْعلَمَ   َما لَهُ فِي اْْلِ

ْكَراَن ََل يَْلَزُمهُ طَََلٌق.■   َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: أَنَّ السَّ

يًّا أَْو ُمْستَأَْمنًا[م  8181]َمْسأَلَةٌ قَتََل ُمْسلٌِم َعاقٌِل بَالٌِغ ِذمِّ

ي اا، أَْو  ا، أَْو َخطَأا  -ُمْستَأَْمناا َوإِْن قَتََل ُمْسلٌِم َعاقٌِل بَالٌِغ: ِذمِّ فَََل قََوَد َعلَْيِه، َوََل ِديَةَ،  -َعْمدا

ةا، َويُْسَجُن َحتَّى يَتُوَب َكف اا لَِضَرِرِه. -َوََل َكفَّاَرةَ   َولَِكْن يَُؤدَُّب فِي اْلَعْمِد َخاصَّ

ِ تََعالَى: }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخطَ -بُْرهَاُن َذلَِك  أا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ : قَْوُل َّللاَّ

دَّقُوا{ ]النساء:  ا{ ١8إِلَى أَْهلِِه إَِل أَْن يَصَّ ا َحِكيما ُ َعلِيما [ إلَى قَْوله تََعالَى: }َوَكاَن َّللاَّ

 [ .١8]النساء: 

ِميُر الَِّذي فِي }َكانَ  -فَهََذا ُكلُّهُ فِي اْلُمْؤِمِن بِيَقِيٍن  ِمْن قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ  َوالضَّ

َن ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهلِِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَةا مِ 

ِ{ ]النساء:  ، إ -ََل يُْمِكُن َغْيُر هََذا  -[ َراِجٌع َضُروَرةا ١8َّللاَّ َلا لَى اْلُمْؤِمِن اْلَمْذُكوِر أَوَّ

، َوََل لُِمْستَأَْمٍن  يٍّ أَْصَلا يَِة َعلَى  -َوََل ِذْكَر فِي هَِذِه اْْليَِة لِِذمِّ فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ إيَجاَب الدِّ

ا قَْوُل أَبِي اْلُمْسلِِم فِي َذلَِك ََل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ، َوَكَذلَِك إيَجاُب اْلقََوِد َعلَْيِه َوََل فَ  ْرَق.. )و(أَمَّ

ةا ََل ِمْن قُْرآٍن، َوََل ِمْن ُسنٍَّة..  -َحنِيفَةَ  ، َواْلُمَعاِهِد، فََما نَْعلَُم لَهُ ُحجَّ يِّ مِّ فِي تَْفِريقِِه بَْيَن الذِّ

ْكثَاِر ِمْن َذلَِك، ََل ُحجَّ  ِة، َوبَْيَن اْْلِ َق بَْيَن اْلَمرَّ ا قَْوُل َوَكَذلَِك َوَجْدنَا َمْن فَرَّ ةَ لَهُْم.. َوأَمَّ

، إَلَّ أَنَّهُْم قَالُوا: إنََّما  -فِي اْلفَْرِق بَْيَن اْلِغيلَِة َوَغْيِرهَا  -َمالٍِك  ا َسَواءا َسَواءا َوَكَذلَِك أَْيضا

َولَْو قُْلتُُموهُ لَُكْنتُْم قَتَْلنَاهُ لِْلِحَرابَِة؟ فَقُْلنَا: أَْنتُْم ََل تَقُولُوَن بِالتَّْرتِيِب فِي َحدِّ اْلِحَرابَِة، 

ْن قَاَل بِالتَّْرتِيِب فِي أَنَّهُ ََل يُْقتَُل اْلُمَحاِربُ  ا؛ ِِلَنَّهُ ََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِممَّ  ُمتَنَاقِِضيَن أَْيضا

 تَْقتُلُوَن اْلُمْسلَِم إْن قُتَِل فِي ِحَرابَةٌ، َمْن ََل يُْقتَُل بِِه إْن قَتَلَهُ فِي َغْيِر اْلِحَرابَِة، َوأَْنتُْم ََل 

يِّ فِي َغْيِر اْلِحَرابَِة  مِّ  فَظَهََر فََساُد هََذا التَّْقِسيِم بِيَقِيٍن.. -بِالذِّ

 -أقوال الفقهاء:

يَِة َواْلَكفَّاَرِة، َوََل يُْقتَُل بِ ■  يِّ فِي اْلَعْمِد، َوَعلَْيِه فِي قَْتلِِه َخطَأُ الدِّ مِّ اْلُمَعاهَِد يُقَاُد اْلُمْسلُِم بِالذِّ

َد قَْتلَهُ.)أبو حنيفة( -  َوإِْن تََعمَّ

يقاد المسلم بالذمي.)عمر بن عبد العزيز وروى عنه خَلفه والنخعي َوُرِوَي َعْن 

ْعبِيِّ ِمْثلُهُ  ، َوأََحُد قَْولَْي أَبِي يُوُسَف( -الشَّ  َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِي لَْيلَى، َوُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ

يِّ إَلَّ أَْن يَْقتُلَهُ ِغيلَةا، أَْو ِحَرابَةا، فَيُقَاُد بِِه َوََل بُدَّ ََل يُقَ ■  مِّ َوَعلَْيِه فِي قَْتلِِه  -اُد اْلُمْسلُِم بِالذِّ

ا  يَةُ فَقَْط، َواْلَكفَّاَرةُ فِي اْلَخطَأِ.) صح عن مالك وروى  -َغْيَر ِغيلٍَة  -َخطَأا أَْو َعْمدا الدِّ

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َوِرَجاٍل َكثِيٍر ِمْن أَْبنَاِء َعْن أَبَاَن ْبِن ُعثْ  َماَن، َوأَبِي بَْكِر ْبِن ُمَحمَّ

َحابَِة وَل يصح عنهم (  الصَّ

، لَِكْن َعلَْيِه فِي قَْتلِِه إيَّاهُ ■  يِّ أَْصَلا مِّ ا أَْو َخطَأا  -ََل يُقَاُد اْلُمْسلُِم بِالذِّ يَةُ،  -َعْمدا الدِّ

 اَرةُ.)الشافعي(َواْلَكفَّ 

ا َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد ■ َل يقاد المسلم بالذمي وعليه فقط الدية.)عكرمة َوُرِوَي أَْيضا

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل  -اْلَعِزيِز  ِِ  ِ ، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َواِْلَْوَزاِعيِّ َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

َوإِلَْيِه َرَجَع ُزفَُر  -ُسلَْيَماَن، َواْبِن اْلُمْنِذِر، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم  َوأَبِي ثَْوٍر، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي



 

237 
 

 ْبُن اْلهَُذْيِل(

يَّ فَلَْيَس َعلَْيِه َكفَّاَرةٌ.)الحسن(■  مِّ  إَذا قَتََل اْلُمْسلُِم الذِّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 -في القصاص:اْليات التي استدل بها من قال بقتل المسلم بالكافر ☆

  [٢٥قوله تعالى: }َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس{ ]المائدة: ■

ةا؛ ِِلَنَّهُ قَاَل  قال المؤلف: فَفِي آِخِر هَِذِه اْْليَِة بَيَاُن أَنَّهَا فِي اْلُمْؤِمنِيَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َخاصَّ

[ َوََل ِخََلَف بَْينَنَا ٢٥َصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: َعزَّ َوَجلَّ فِي آِخِرهَا: }فََمْن تَ 

ا ََل تَُكوُن َكفَّاَرةا لَ  يِّ اْلَمْقتُوِل َعْمدا مِّ  -هُ َوبَْينَهُْم فِي أَنَّ َصَدقَةَ اْلَكافِِر َعلَى َولِيِّ اْلَكافِِر الذِّ

 فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِهَِذِه اْْليَِة.

ِه تََعالَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى قَْولِ ■

 [ .0١٢َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

قال المؤلف: فَإِنَّ اْلِخطَاَب فِي هَِذِه اْْليَاِت لِْلُمْؤِمنِيَن ََل لِْلَكافِِريَن، فَاْلُمْؤِمنُوَن هُْم 

ِل اْْليَِة، َوآِخِرهَا بِأَْن يَْعتَُدوا َعلَى َمْن اْعتََدى َعلَْيِهْم، بِِمْثِل َما اْعتََدى اْلُمَخاطَبُ  وَن فِي أَوَّ

َولَْيَس فِيهَا: أَْن يَْعتَِدَي َغْيُر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن بِاْعتَِداٍء يَُكوُن ِمْن  -بِِه َعلَْيِهْم 

.اْلُمْؤِمنِيَن َعلَْيِهْم   أَْصَلا

ِ تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنزَ  يِّ بِقَْوِل َّللاَّ مِّ يِّ لِلذِّ مِّ َل َوإِنََّما َوَجَب اْلقَِصاُص ِمْن الذِّ

ُ{ ]المائدة:   [ ََل بِاْْليَِة اْلَمْذُكوَرِة.٢١َّللاَّ

 [ .٢1رى: قَْوله تََعالَى: }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشو■

هَا }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ  ةا؛ ِِلَنَّ نَصَّ ا فِي اْلُمْؤِمِن يَُساُء إلَْيِه َخاصَّ قال المؤلف: فَهَُو أَْيضا

ِ{ ]الشورى:  [ َوََل ِخََلَف فِي أَنَّ هََذا لَْيَس ٢1ِمْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

 أَْجَر لَهُْم أَْلبَتَّةَ.لِْلُكفَّاِر َوََل 

  [08٦قَْوله تََعالَى: }َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه{ ]النحل: ■

ةا، يُبَيُِّن َذلَِك َضُروَرةا قَْوله تََعالَى فِيهَا:  قال المؤلف: إنََّما هَُو ِخطَاٌب لِْلُمْؤِمنِيَن َخاصَّ

ابِِريَن{ ]النحل: }َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَ  اقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَئِْن َصبَْرتُْم لَهَُو َخْيٌر لِلصَّ

: }َوقَِدْمنَا إِلَى َما -[ َوََل َخْيَر لَِكافٍِر أَْصَلا َصبََر أَْو لَْم يَْصبِْر 08٦ ُ َعزَّ َوَجلَّ : قَاَل َّللاَّ

ا{ ]الفرقان: َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلنَاهُ هَبَاءا   [ .8٢َمْنثُورا

: }َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيٍل إِنََّما السَّبِيُل ■ قَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ

{ ]الشورى:    [٢8َعلَى الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس َويَْبُغوَن فِي اِلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ

َعالَى: }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواِلُْنثَى قَْولِِه تَ ■

 [ .0٣2بِاِلُْنثَى{ ]البقرة: 

ا فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَاناا فََل يُْسِرْف فِي اْلقَْتِل إِنَّهُ ■ َكاَن  قَْوله تََعالَى: }َوَمْن قُتَِل َمْظلُوما

ا{ ]اْلسراء:   [ .٢٢َمْنُصورا

: }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواِلُْنثَى ■ قَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ

 [ اْْليَةَ.0٣2بِاِلُْنثَى{ ]البقرة: 
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ِ َعزَّ  : }أَفَنَْجَعُل اْلُمْسلِِميَن َكاْلُمْجِرِميَن{ قال المؤلف: ُكلَّ َذلَِك يَُخصُّ بِقَْوِل َّللاَّ َوَجلَّ

 [ .٢٦[ }َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن{ ]القلم: ٢٥]القلم: 

[ َوبِقَْولِِه 02َوبِقَْولِِه تََعالَى: }أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمناا َكَمْن َكاَن فَاِسقاا َل يَْستَُووَن{ ]السجدة: 

 ُ  [ .0٢0 لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَل{ ]النساء: تََعالَى: }َولَْن يَْجَعَل َّللاَّ

، َوََل يَُساِويِه فِي َشْيٍء، فَإِْذ هَُو  فََوَجَب يَقِيناا أَنَّ اْلُمْسلَِم لَْيَس َكاْلَكافِِر فِي َشْيٍء أَْصَلا

فَبَطََل أَْن  -ِه أَْو بََشَرتُهُ بِبََشَرتِِه َكَذلَِك فَبَاِطٌل أَْن يَُكافَِئ َدُمهُ بَِدِمِه، أَْو ُعْضُوهُ بُِعْضوِ 

إْذ ََل ُمَساَواةَ بَْينَهَُما  -فِيَما ُدوَن النَّْفِس  -يُْستَقَاَد لِْلَكافِِر ِمْن اْلُمْؤِمِن، أَْو يُْقتَصَّ لَهُ ِمْنهُ 

.  أَْصَلا

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ ■   [ .0٢0َسبِيَل{ ]النساء:  قوله تعالى}َولَْن يَْجَعَل َّللاَّ

ُ تََعالَى ِمْن أَْن يَُكوَن  ْنيَا َواْْلِخَرِة، إنََّما َمنََع َّللاَّ قال المؤلف: هَِذِه اْْليَةَ َحقٌّ َواِجٌب فِي الدُّ

ُ تََعالَى لَهُ، َويَأُْمُر بِإِْنفَاذِ  ِه لِْلَكافِِر َعلَى لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيٌل بَِحقٍّ يَْجَعلُهُ َّللاَّ

ْنيَا َويَْوَم اْلقِيَاَمِة.  اْلُمْسلِِم فِي الدُّ

ا بِالظُّْلِم َوالتََّعدِّي  ُ تََعالَى  -َوأَمَّ نَّا َّللاَّ ِمْن َذلَِك، َكَما أَْطلََق أَْيِدي اْلُكفَّاِر فِيَما  -قَطُّ  -فَلَْم يَُؤمِّ

ََلُم َعلَْيِهْم  -َخََل َعلَى بَْعِض اِْلَْنبِيَاِء  ََلةُ َوالسَّ ٍد  -الصَّ  -فَقَتَلُوهُْم، َوَعلَى َرُسولِِه ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بِنَْفِسي هَُو، َوبِأَبِي  -فََجَرُحوا َوْجهَهُ اْلُمقَدََّس، َوَكَسُروا ثَنِيَّتَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ي.  َوأُمِّ

 -األحاديث:☆

إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقُْلنَا:  -َذَكَرهُ  -ْقُت أَنَا َوآَخُر َعْن قَْيِس ْبِن َعبَّاٍد قَاَل: اْنَطلَ ■ »

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هَْل َعِهَد إلَْيَك َرُسوُل َّللاَّ ةا؟  -َصلَّى َّللاَّ ا لَْم يَْعهَْدهُ إلَى النَّاِس َعامَّ َعْهدا

ُمْؤِمنُوَن تَتََكافَأُ ِدَماُؤهُْم َوهُْم يٌَد َعلَى َمْن قَاَل: ََل، إَلَّ َما فِي ِكتَابِي هََذا، فَإَِذا فِيِه الْ 

تِِهْم أَْدنَاهُْم أَََل ََل يُْقتَُل ُمْؤِمٌن بَِكافٍِر َوََل ُذو َعْهٍد فِي َعْهِدِه َمْن أَْحدَ  َث ِسَواهُْم َويَْسَعى بِِذمَّ

ِ َواْلَمََلئِ   )صحيح(« َكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ َحَدثاا أَْو آَوى ُمْحِدثاا فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاَّ

َوائِيُّ  -عن أَبُي ُجَحْيفَةَ ■  قَاَل: قُْلت لَِعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: هَْل ِعْنَدُكْم ِمْن  -هَُو السُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ اْلَحبَّةَ، ِسَوى اْلقُْرآِن؟ قَاَل َعلِيٌّ " ََل، َواَلَِّذي فَلََق  -َصلَّى َّللاَّ

ِحيفَِة؟ قُْلت: َوَما فِي  ا فِي ِكتَابِِه، أَْو َما فِي الصَّ ا فَْهما ُ َعْبدا َوبََرأَ النََّسَمةَ، إَلَّ أَْن يُْعِطَي َّللاَّ

ِحيفَِة؟ قَاَل: اْلَعْقُل، َوفَِكاُك اِْلَِسيِر، َوأَْن ََل يُْقتََل ُمْسلٌِم بَِكافٍِر ".)صحيح(  الصَّ

، أَْو إَذا قَتَلَهُ َخطَأا، فََكاَن هََذا ِمْن قال المؤلف: َوقَا لُوا: َمْعنَاهُ ََل يُْقتَُل ُمْؤِمٌن بَِكافٍِر َحْربِيٍّ

أَْسَخِف َما أَتَْوا بِِه، َوَكْيَف يَُجوُز أَْن يَظُنَّ هََذا ُذو ِمْسَكِة َعْقٍل، َونَْحُن َمْنُدوبُوَن إلَى قَْتِل 

 اْلَحْربِيِّيَن..

ِ َعْن َسِعيِد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: إنََّما قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََل يُْقتَُل ُمْسلٌِم  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  -بَِكافٍِر  ْسََلُم قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا َجاَء اْْلِ َماِء، فَلَمَّ  -إنَّ أَْهَل اْلَجاِهلِيَِّة َكانُوا يَتَطَالَبُوَن بِالدِّ

ُ عَ  « ََل يُْقتَُل َرُجٌل ِمْن اْلُمْسلِِميَن بَِدٍم أََصابَهُ فِي اْلَجاِهلِيَّةِ » -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

: َكذَّاٌب َمْشهُوٌر(  .)موضوع() أَبُو بَْكٍر اْلهَُذلِيِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا قَالَهُ لَكَ  -َصلَّى َّللاَّ اَن هََذا َخبَرا
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ا بِنَْفِسِه، َكَوْضِعِه  ََلةُ َوالسَََّلُم  -قَائِما ِة اْلَوَداِع "  -َعلَْيِه الصَّ ِدَماَء اْلَجاِهلِيَِّة فِي " َحجَّ

ا بِنَْفِسِه ََل يَِحلُّ تَْخِصيُصهُ  ا آَخَر قَائِما َوَكاَن َما فِي َصِحيفَِة َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َخبَرا

 َك اْلَخبَر.بَِذلِ 

ِه َعْن النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ََل »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ا ُدفَِع إلَى أَْولِيَاِء اْلَمْقتُوِل فَإِْن َشاُءوا قَتَلُوهُ َوإِنْ  دا َشاُءوا  يُْقتَُل ُمْؤِمٌن بَِكافٍِر فََمْن قَتََل ُمتََعمِّ

يَةَ  ِه َصِحيفَةٌ ََل يَُجوُز «)أََخُذوا الدِّ ضعيف() َحِديُث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

 اَِلْحتَِجاُج بِهَا َوِهَي َمْملُوَءةٌ َمنَاِكيَر(

ةٌ، بَْل َكانَْت تَُكوُن حُ  ْت لََما َكانَْت لَهُْم فِيهَا ُحجَّ ةا لَنَا َعلَْيِهْم؛ قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ جَّ

 ِِلَنَّ فِيهَا أَْن ََل يُْقتََل ُمْؤِمٌن بَِكافٍِر، فَهَِذِه قَِضيَّةٌ َصِحيَحةٌ قَائَِمةٌ بِنَْفِسهَا َوِهَي قَْولُنَا..

ْحَمِن ْبِن اْلبَْيلََمانِيِّ يَْرفَُعهُ إلَى النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِهِ  -َعْن َعْبِد الرَّ أَنَّهُ » -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

تِهِ  ا قَتََل يَهُوِدي اا، َوقَاَل: أَنَا أََحقُّ َمْن َوفَّى بِِذمَّ  ضعيف مرسل(«)أَقَاَد ُمْسلِما

ِ »َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ فََرَض َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم  -َصلَّى َّللاَّ

« ِل اْلِكتَاِب أَْربََعةَ آََلِف ِدْرهٍَم، َوأَنَّهُ يُْنفَى ِمْن أَْرِضِه إلَى َغْيِرهَاقَتََل َرُجَلا ِمْن أَهْ 

 .)ضعيف مرسل(

إنَّ َرُجَلا ِمْن ُخَزاَعةَ قَتََل َرُجَلا ِمْن هَُذْيٍل فَقَاَل »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن قَاَل ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َرُسوُل َّللاَّ لَْو ُكْنُت قَاتَِلا ُمْؤِمناا بَِكافٍِر لَقَتَْلتُهُ فَأَْخِرُجوا  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن نَُجْيدٍ «)َعْقلَهُ   هو وأبوه وجده مجهولون(  ضعيف() يَْعقُوُب ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ا َماَت أَبُوهُ ■  ِ ْبَن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب لَمَّ ُ َعنْ  -أَنَّ ُعبَْيَد َّللاَّ قَتََل اْلهُْرُمَزاِن  -هُ َرِضَي َّللاَّ

ا، َوقَتََل ُجفَْينَةَ َوَكاَن نَْصَرانِي اا، َوقَتََل بُنَيَّةا َصِغيَرةا ِِلَبِي لُْؤلَُؤةَ َوَكانَْت تَدَّ  ِعي َوَكاَن ُمْسلِما

ْسََلَم   فَأََشاَر اْلُمهَاِجُروَن َعلَى ُعْثَماَن بِقَْتلِِه. -اْْلِ

اِْلَْمِر أَنَّهُْم أََشاُروا بِقَْتلِِه بِِهْم ثَََلثَتِِهْم.. )و(َلَْيَس فِي اْلَخبَِر قال المؤلف: قَالُوا: فَظَاِهُر 

ا قَاَل بِقَْتِل ُجفَْينَةَ  ، َوََل َدلِيٌل َعلَى أَنَّ أََحدا  : فَبَطََل بَِذلَِك َدْعَواهُْم.-نَصٌّ

ا َوَصحَّ أَنَّهُ إنََّما طُولَِب بَِدِم اْلهُْرُمَزاِن فَقَْط، َوكَ  َوََل ِخََلَف فِي اْلقََوِد لِْلُمْسلِِم  -اَن ُمْسلِما

 ِمْن اْلُمْسلِِم، فَََل يَُجوُز أَْن يُْقَحَم فِي اْلَخبَِر َما لَْيَس فِيِه بَِغْيِر نَصٍّ َوََل إْجَماٍع.

ا قَتََل َرُجَلا ِمْن أَْهِل اْلِحيرَ ■  اِل ْبِن َسْبَرةَ أَنَّ َرُجَلا ُمْسلِما ِة؟ فََكتََب ُعَمُر ْبُن َعْن النَّزَّ

 ثُمَّ َكتََب ُعَمُر ِكتَاباا بَْعَدهُ: أَْن ََل تَْقتُلُوهُ، َولَِكْن اْعقِلُوهُ.)صحيح( -اْلَخطَّاِب: أَْن يُقَاَد بِِه 

ا قَتََل َرُجَلا ِمْن أَهْ ■  ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه: أَنَّ َرُجَلا ُمْسلِما ِة َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ مَّ ِل الذِّ

يَةَ َكِديَِة اْلُمْسلِِم .)صح ا؟ فَُدفَِع إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فَلَْم يَْقتُْلهُ بِِه، َوَغلَّظَ َعلَْيِه الدِّ  يح(َعْمدا

 َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ََل يُْقتَُل ُمْؤِمٌن بَِكافٍِر.)ضعيف(■ 

ُن ِشهَاٍب فِي قَْتِل اْلُمْسلِِم النَّْصَرانِيَّ أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قََضى: أَْن ََل يُْقتََل بِِه، عن ابْ ■

 َوأَْن يَُعاقََب.)ضعيف(

ْهِريُّ َقَتََل َخالُِد ْبُن اْلُمهَاِجِر ■ ي اا فِي َزَمِن  -هَُو اْبُن َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد  -عَن الزُّ َرُجَلا ِذمِّ

يَةَ أَْلَف ِدينَاٍر.)ضعيف(  ُمَعاِويَةَ فَلَْم يَْقتُْلهُ بِِه، َوَغلَّظَ َعلَْيِه الدِّ

ُث أَنَّ يَهُوِدي اا قُتَِل ِغيلَةا فَقََضى فِيِه ُعَمُر ■  ُحَمْيٍد الطَِّويُل: أَنَّهُ َسِمَع أَنََس ْبَن َمالٍِك يَُحدِّ
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  ٍم.ْبُن اْلَخطَّاِب بِاْثنَْي َعَشَر أَْلَف ِدْرهَ 

ا قَتََل َرُجَلا ِمْن أَْهِل اْلِحيَرِة؟ فَأَقَاَدهُ ُعَمُر ْبُن ■  : أَنَّ َرُجَلا ُمْسلِما َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 اْلَخطَّاِب.)ضعيف مرسل(

: إْن َكاَن َذلَِك ِمْنهُ ُخلُقاا ■  يَّ مِّ َوَعاَدةا، َوَكاَن َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي اْلُمْسلِِم يَْقتُُل الذِّ

ا َعاِدياا فَأَقِْدهُ بِِه  َوإِْن َكاَن َذلَِك فِي َغَضبِِه، أَْو ِطيََرةا،  -َوُرِوَي: فَاْضِرْب ُعنُقَهُ  -لِص ا

يَةَ  ٍر  -فَأَْغِرْمهُ الدِّ ِ ْبِن ُمَحرَّ َوُرِوَي فَأَْغِرْمهُ أَْربََعةَ آََلٍف.)ضعيف() ِمْن َطِريِق َعْبِد َّللاَّ

َوهََذا ُمْرَسٌل، َوِمْن طَِريِق َعْبِد  -َعْن أَبِي ُملِيِح ْبِن أَُساَمةَ: أَنَّ ُعَمَر  -هَالٌِك  َوهُوَ  -

ةَ  اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز فِي ِكتَاٍب ِِلَبِيِه: أَنَّ ُعَمَر ، َو.. َعْن اْلقَاِسِم ْبِن أَبِي بَزَّ

، أَْو ِمْن طَِريِق ُسوٍء فِيهَا: َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبِيٍب اِْلَْنَدلُِسيُّ َعْن  أَنَّ ُعَمَر، َوهََذا ُمْرَسلٌ 

َوهََذا  -أََسِد ْبِن ُموَسى َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي َعُروبَةَ َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر: أَنَّ ُعَمَر 

 ُمْرَسٌل(

ا: َمْن قَتََل َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَ ■  بِي طَالٍِب، َواْبَن َمْسُعوٍد، قَاََل َجِميعا

 يَهُوِدي اا، أَْو نَْصَرانِي اا قُتَِل بِِه.)ضعيف مرسل(

ِ ْبُن َعاِمٍر إلَى ُعْثَماَن: أَنَّ َرُجَلا ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعَدا َعلَى ِدْهقَاٍن فَقَتَلَهُ ■  َكتََب َعْبُد َّللاَّ

 فَإِنَّ هََذا قَْتُل ِغيلٍَة َعلَى اْلِحَرابَِة.)ضعيف( -تََب إلَْيِه ُعْثَماُن: أَْن أَْقتُْلهُ بِِه َعلَى َمالِِه؟ فَكَ 

: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََل يُْقتَُل ُمْؤِمٌن بَِكافٍِر.■    اْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ

لِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل لَهُ: َكْيَف تَْقَرأُ هَِذِه َعْن يَِسيَع اْلِكْنِديِّ قَاَل: َجاَء َرُجٌل إلَى عَ ■ 

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَل{ ]النساء:   -[ َوهُْم يَْقتُلُوَن 0٢0اْْليَةَ }َولَْن يَْجَعَل َّللاَّ

ُ يَْحُكُم بَْينَهُْم يَْومَ  -يَْعنِي اْلُمْسلِِميَن  : فَاَّلَلَّ ُ لِْلَكافِِريَن  فَقَاَل َعلِيٌّ  -اْلقِيَاَمِة، َولَْن يَْجَعَل َّللاَّ

.)ضعيف()يسيع الكندي مجهول( -يَْوَم اْلقِيَاَمِة   َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَلا

يُّ ُمْسلًِما َخطَأً[م مِّ  8181]َمْسأَلَةٌ قَتََل اْلُمْسلُِم أَْو الذِّ

يُّ  مِّ يَةُ َواِجبَةٌ َعلَى َعاقِلَِة  -الَِغاِن اْلَعاقََِلِن اْلبَ  -َوإِْن قَتََل اْلُمْسلُِم، أَْو الذِّ ا َخطَأا فَالدِّ ُمْسلِما

 َوِهَي َعِشيَرتُهُ، َوقَبِيلَتُهُ. -اْلقَاتِِل 

ا  -َوَعلَى اْلقَاتِِل فِي نَْفِسِه  ا َعاقَِلا ُمْسلِما : ِعْتُق َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوََل بُدَّ، فَإِْن لَْم -إْن َكاَن بَالِغا

ْقِدْر َعلَْيهَا لِفَْقِرِه: فََعلَْيِه ِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، ََل يَُحوُل بَْينَهَُما َشْهُر َرَمَضاَن، َوََل يَ 

 -َوَذلَِك  -إْن َكانَْت اْمَرأَةا  -بِيَْوِم فِْطٍر، َوََل بِيَْوِم أَْضَحى، َوََل بَِمَرٍض، َوََل بِأَيَّاِم َحْيٍض 

، ََل أَنَّهُ ََل يَْقِدُر فِي َحالِِه تِْلَك َعلَى ِعْتِق َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة، َوََل َعلَى  َواِجٌب َعلَى يِّ مِّ الذِّ

يَاُم فَإِْن لَْم يُْسلِْم َحتَّى َماَت لَ  ا َما لَِزَمهُ اْلِعْتُق، أَْو الصِّ قَِي ِصيَاٍم َحتَّى يُْسلَِم، فَإِْن أَْسلََم يَْوما

َ َعزَّ َوَجلَّ  َوَذلَِك َزائٌِد فِي إْثِمِه َوَعَذابِِه، َوََل يَُصوُم َعْنهُ َولِيُّهُ.. قَْولُنَا: ََل يَُحوُل بَْيَن َّللاَّ

ْهَرْيِن بَِرَمَضاَن، َوََل بِأَْضَحى، َوََل بَِمَرٍض َوََل أَيَّاِم َحْيٍض  َ َعزَّ َوَجلَّ  -الشَّ فَِْلَنَّ َّللاَّ

ا َذَكْرنَا فَلَْيَسا ُمتَتَابَِعْيِن، َولَْم يَُخصَّ أََمَر بِِهَما ُمتَتَابَِعْيِن، َوأَ  ا إَذا َحاَل بَْينَهَُما َشْيٌء ِممَّ مَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َحْيلُولَةا بَِغْيِر ُعْذٍر ِمْن َحْيلُولٍَة بُِعْذٍر.  َّللاَّ

ُر اْلَمْرأَةُ ِصيَاَمهَا َحتَّى تَْرتَفَِع َحْيَضتُهَا؛ ِِلَنَّهَا ََل تَقْ  ِدُر َعلَى اْلُمتَابََعِة، فَفَْرُضهَا أَْن َوتَُؤخِّ

َر َحتَّى تَْقِدَر َكاْلَمِريِض َوَغْيِرِه.  تَُؤخِّ
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ْهَرْيِن فِيِه ثُمَّ يَْقضِ  ِل َشْعبَاَن ثُمَّ َسافََر َرَمَضاَن ُكلَّهُ أَْجَزأَهُ إْتَماُم الشَّ ي َولَْو بََدأَهَُما فِي أَوَّ

ُ تَ  ا قَْولُنَا: ََل يَُصوُم َعْن اْلَكافِِر َولِيُّهُ بِِخََلِف اْلُمْسلِِم َرَمَضاَن َكَما أََمَرهُ َّللاَّ َعالَى.. َوأَمَّ

يَُموُت َوَعلَْيِه ِصيَاٌم؛ ِِلَنَّهُ ََل يَُصوُم اْلَولِيُّ إَلَّ َما لَْو َصاَمهُ اْلَميُِّت َِلَْجَزأَهُ، َولَْيَس هََذا 

ِ تََعالَى  -ِصفَةَ اْلَكافِِر   التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ فِي َجنِيِن اْمَرأٍَة َسقَطَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِة تُُوفِّيَتْ  ٍة َعْبٍد أَْو أََمٍة، ثُمَّ إنَّ اْلَمْرأَةَ الَّتِي قََضى َعلَْيهَا بِاْلُغرَّ ِ  َميِّتاا بُِغرَّ فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - بِأَنَّ ِميَراثَهَا لِبَنِيهَا، َوَزْوِجهَا، أَنَّ اْلَعْقَل َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َعَصبَتِهَا

 8181]َمْسأَلَةٌ قَتََل ُمْؤِمنًا َعْمًدا َوُهَو يَْدِري أَنَّهُ ُمْسلٌِم[م

ا ْسََلِم أَْو فِي َداِر اْلَحْرِب  َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َعْمدا  -َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ ُمْسلٌِم  -فِي َداِر اْْلِ

فََولِيُّ اْلَمْقتُوِل ُمَخيٌَّر إْن َشاَء قَتَلَهُ بِِمْثِل َما قَتََل هَُو بِِه َولِيَّهُ: ِمْن َضْرٍب، أَْو طَْعٍن، أَْو 

أَْو تَْغِريٍق، أَْو َشْدٍخ، أَْو إَجاَعٍة أَْو تَْعِطيٍش، أَْو  َرْمٍي، أَْو َصبٍّ ِمْن َحالٍِق، أَْو تَْحِريقٍ 

، أَْو َوْطِء فََرٍس، أَْو َغْيِر َذلَِك  أََحبَّ  -ََل تَُحاَش َشْيئاا ، َوإِْن َشاَء َعفَا َعْنهُ  -َخْنٍق أَْو َغمٍّ

لِيِّ َعْن اْلقََوِد َوُسُكوتُهُ َعْن ِذْكِر ََل َرْأَي لَهُ فِي َذلَِك، َولَْيَس َعْفُو اْلوَ  -اْلقَاتُِل أَْم َكِرهَ 

، َوإِْن لَْم يَْذُكْرهَا، إَلَّ أَْن يَْلفِظَ بِالْ  يَِة، بَْل ِهَي َواِجبَةٌ لِْلَولِيِّ يَِة بَِذلَِك بُِمْسقٍِط لِلدِّ َعْفِو َعْن الدِّ

ا. يَِة أَْيضا  الدِّ

ةا إْن لَْم يُْرِضِه اْلقَاتُِل لَْم يَْلَزْمهُ،  َوإِْن َشاَء َعفَا َعْنهُ بَِما يَتَّفِقَاِن َعلَْيِه، فَهَاهُنَا َخاصَّ

يَِة لَْم يَْلَزْم اْلقَاتِ  يَةُ، فَإِْن أَبَى اْلَولِيُّ إَلَّ أَْكثََر ِمْن الدِّ َل أَْن يَِزيَدهُ َويَُكوُن لِْلَولِيِّ اْلقََوُد، أَْو الدِّ

يَِة َوبََرةا فََما فَْوقَهَا.. فَوَ  : }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي َعلَى الدِّ ِ َعزَّ َوَجلَّ َجْدنَا قَْوَل َّللاَّ

اٌع اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواِلُْنثَى بِاِلُْنثَى فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَ 

 [ .0٣2ة: بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن{ ]البقر

ِميُر فِي قَْوله تََعالَى: }لَهُ{ ]البقرة:  [ 0٣2[ َوفِي }ِمْن أَِخيِه{ ]البقرة: 0٣2فَالضَّ

َراِجٌع إلَى اْلقَاتِِل، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ هَُو الَِّذي ُعفَِي لَهُ ِمْن َذْنبِِه فِي قَْتِل أَِخيِه 

ا قَْولُهُ َعزَّ  : }فََعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه{ ]النحل:  اْلُمْسلِِم.. َوأَمَّ [ 08٦َوَجلَّ

[ َو }فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ 0١٢}َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة: 

 [ فََحقٌّ ُكلُّ َذلَِك.0١٢]البقرة: 

: }فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَخِ  يِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن{ َوقَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ

ِ 0٣2]البقرة:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ ، َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ا أَْن » -َصلَّى َّللاَّ ا أَْن يُقَاَد َوإِمَّ إمَّ

ِ َعزَّ « يُوَدى ، َوأَْحَكاُم َرُسولِِه  ُحْكٌم َزائٌِد َعلَى تِْلَك اْْليَاِت، َوأَْحَكاُم َّللاَّ ُ  -َوَجلَّ َصلَّى َّللاَّ

ا  -ُكلُّهَا َحقٌّ يَُضمُّ بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوََل يَِحلُّ ِخََلُف َشْيٍء ِمْنهَا.. َوأَمَّ

ا فِي َداِر اْلحَ  -قَْولُنَا  ا ُمْسلِما ْرِب، َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ بِأَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا فَهَُو َمْن قَتََل َعْمدا

ْسََلِم َوََل فَْرَق، فَلُِعُموِم نَصِّ  ُمْسلٌِم فِي َداِر اْلَحْرِب، َكَما لَْو فََعَل َذلَِك فِي َداِر اْْلِ

نَِّة الَّتِي أَْوَرْدنَا فِي َذلَِك، َولَْم يَُخصَّ إْحَدى الدَّاَرْيِن ِمْن اِْلُْخَرى }َوَما كَ  اَن اْلقُْرآِن، َوالسُّ
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  َربَُّك نَِسي اا{

 -أقوال الفقهاء:

ِد ْبِن ■ قول المؤلف هو قول: عمر بن عبد العزيز وقتادة َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُمَحمَّ

، َوالشَّافِِعيِّ َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  ِسيِريَن، َواِْلَْوَزاِعيِّ

 َحابِِهْم، َوُجْمهُوِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث.َوأَصْ 

يَةُ إَلَّ بِِرَضا اْلقَاتِِل، فَ ■  إِْن لَْيَس لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل إَلَّ اْلقََوُد فَقَْط، أَْو اْلَعْفُو، َوََل تَِجُب لَهُ الدِّ

يَِة  إِْن َرِضَي بَِذلَِك اْلقَاتُِل َجاَز َذلَِك، َولَْو أَْضَعافاا َكثِيَرةا فَ  -أَبَى اْلَولِيُّ إَلَّ أَْكثََر ِمْن الدِّ

نَاِد  أَبِي الزِّ ِْ ، َو ُِ َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن  -َوإَِلَّ فَََل.) َصحَّ

، َوأَْصَحابِِهْم(  الثَّْوِريِّ َوَمالٍِك، َواْبِن ُشْبُرَمةَ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

المؤلف بأن قتل المسلم في دار الحرب كقتلهةفي دار اْلسَلم وَل فرق هو  قول■

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم.  قول: َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

ا فِي أَْرِض اْلَحْرِب ■  ا َعْمدا َوَكاَن اْلَمْقتُوُل َغْيَر َساِكٍن فِي أَْرِض  -إْن قَتََل ُمْسلٌِم ُمْسلِما

يَةُ  -ْلَحْرِب ا ، إنََّما فِيِه الدِّ فَإِْن َكاَن اْلُمْسلُِم اْلَمْقتُوُل َساِكناا فِي أَْرِض  -فَََل قََوَد فِيِه أَْصَلا

ا  اْلَكفَّاَرةُ فَقَْط، َوََل قََوَد فِيِه، َوََل  -َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ ُمْسلٌِم  -اْلَحْرِب فََعلَى قَاتِلِِه َعْمدا

 نيفة(ِديَةَ.)أبو ح

 -الكيفية التي يقتل بها القاتل:☆

، َواْلَحَسِن، َواْبِن ِسيِريَن، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر(■  ْعبِيِّ  العمد قود. )َعْن الشَّ

ُجِل ثُمَّ قَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَُمثَُّل بِِه ثُمَّ يُْقتَُل.)روى ع الشعبي(■   إَذا َمثََّل بِالرَّ

بن معاوية وقتادة َوهَُو قَْوُل أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن، َوأَبِي يقتل القاتل بمثل ما قتل.)إياس ■ 

، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَْحَمُد ْبُن  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َوبِِه يَأُْخُذ َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ بَْكِر ْبِن ُمَحمَّ

 (َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق، َواْبُن اْلُمْنِذِر، َوأَْصَحابُهُْم، َوَغْيُرهُمْ 

ا َحتَّى يَُموَت، َوإِْن َحبََسهُ بََِل طََعاٍم ■  إْن َضَربَهُ بَِحَجٍر َحتَّى َماَت: َضَربَهُ بَِحَجٍر أَبَدا

ِة َحتَّى يَُموَت، فَإِْن لَْم يَُمْت: قُتَِل بِالسَّْيِف،  َوََل َشَراٍب َحتَّى يَُموَت: ُحبَِس ِمْثُل تِْلَك اْلُمدَّ

قَهُ،  فَإِْن قَطََع يََدْيِه َوِرْجلَْيِه فََماَت:  -َوهََكَذا إْن أَْلقَاهُ ِمْن َمْهَواٍة َعالِيٍَة َوهََكَذا إْن َغرَّ

 قُِطَعْت يََدا اْلقَاِطِع َوِرْجََلهُ، فَإِْن َماَت َوإَِلَّ قُتَِل بِالسَّْيِف.)الشافعي(

َوَكَذلَِك إْن  -يُْطَعُم َوََل يُْسقَى قال المؤلف: إْن لَْم يَُمْت تُِرَك َكَما هَُو َحتَّى يَُموَت: ََل ⊙

َع َوُعطَِّش َحتَّى يَُموَت َوََل بُدَّ  ا: ُجوِّ ا أَْو َعَطشا . -قَتَلَهُ ُجوعا  َوََل تَُراَعى اْلُمدَّةُ أَْصَلا

ب َوإِْن قَتَلَهُ َضْرباا ضر -إْن َغَمَسهُ فِي اْلَماِء َحتَّى يَُموَت: َغَمْستُهُ فِيِه َحتَّى يَُموَت ■ 

 ِمْثَل َضْربِِه ََل أَْكثََر ِمْن َذلَِك.)ابن شبرمة (

َل يقتل القاتل إَل بالسيف.) النخعي وروى عن الشعبي و سفيان وأبو حنيفة وأبو ■

 سليمان(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ فََذَكَر َحِديثاا َوفِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل:  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ
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ا أَْن يُقَادَ » ا يُوَدى َوإِمَّ  صحيح(«)َوَمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل فَهَُو بَِخْيِر النَّظََرْيِن: إمَّ

فََمْن قُتَِل لَهُ بَْعَد َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن »عن أَبَي ُشَرْيٍح اْلَكْعبِيَّ يَقُوُل فِي َخبَِر ■ 

 صحيح(«)بَْيَن أَْن يَأُْخُذوا اْلَعْقَل َوبَْيَن أَْن يَْقتُلُواِخيَرتَْيِن: 

يَِة أَْو اْلقََوِد إلَى َولِيِّ  قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ ََل يَْحتَِمُل تَأِْويَلا بِأَنَّ اْلِخيَاَر فِي الدِّ

 اْلَمْقتُوِل ََل إلَى اْلقَاتِِل..

ِ  َعْن أَبِي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيُّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن أُِصيَب » -َصلَّى َّللاَّ

ا  -َواْلَخْبُل اْلِجَراُح  -بَِدٍم أَْو َخْبٍل  ا أَْن يَْعفَُو، َوإِمَّ فَهَُو بِاْلِخيَاِر فِي إْحَدى ثَََلِث أَْشيَاَء: إمَّ

ا أَْن يَأُْخَذ اْلَعْقلَ  ، َوإِمَّ  «أَْن يَْقتَصَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَّا أَْو » -َصلَّى َّللاَّ َمْن قُتَِل فِي ِرمِّ

ا فَقََوُد يََديْ  ا فََعْقلُهُ َعْقُل َخطَأٍ َوَمْن قَتََل َعْمدا يَّا يَُكوُن بَْينَهُْم بَِحَجٍر أَْو بَِسْوٍط أَْو َعصا ِه، ِعمِّ

ِ فَمَ   «ْن َحاَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ فََعلَْيِه لَْعنَةُ َّللاَّ

 ■ ِ ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد الرَّ َمْن »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

َوفِي آِخِرِه:  -ِل َوَذَكَر اْلَحِديَث اْغتَبَطَ ُمْؤِمناا قَْتَلا فَهَُو ُموِديِه إَلَّ أَْن يَْرَضى َولِيُّ اْلَمْقتُو

ِ{ ]الشورى:  ُسوِل.01}َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى َّللاَّ )ضعيف « [ َوالرَّ

ْحَمِن، َوهَُو َسيُِّئ اْلِحْفِظ( ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  مرسل() ثُمَّ هَُو َعْن ُمَحمَّ

ِ أَنَّ »عن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ َكتََب فِي ِكتَابِِه إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ى أَْهِل اْليََمِن َمَع َعْمِرو ْبِن َحْزٍم فََمْن اْغتَبَطَ ُمْؤِمناا قَْتَلا َعْن بَيِّنٍَة فَإِنَّهُ قََوٌد إَلَّ أَْن يَْرضَ 

قَاَل اْبُن  -َداُود َضِعيُف اْلَحِديِث َمْجهُوُل اْلَحاِل  ضعيف() ُسلَْيَماَن ْبنَ «)أَْولِيَاُء اْلَمْقتُولِ 

 َمِعيٍن َوَغْيُرهُ(

ِ »عن َوائُِل ْبُن حجر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ إْذ ِجيَء  -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ وَ  -بِقَاتٍِل فِي ُعنُقِِه النِّْسَعةُ فَقَاَل  ََلُم َعلَْيِه الصَّ لَِمْولَى اْلَمْقتُوِل: أَتَْعفُو؟ قَاَل: ََل،  -السَّ

يَةَ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: أَفَتَْقتُُل؟ قَاَل: نََعْم، َوفِي آَخِر اْلَحِديِث: أَنَّهُ  َعلَْيِه  -قَاَل: أَتَأُْخُذ الدِّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ هُ يَبُوُء بِإِْثِمَك َوإِْثِم َصاِحبَِك فََعفَا قَاَل لَهُ أََما إنََّك إْن َعفَْوَت َعْنهُ فَإِنَّ  -الصَّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل ( -ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة أَبِي َعْمٍرو اْلَعايِِذيِّ «)َعْنهُ.

ةا لَنَا َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ فِي أََحِدِهَما أَنَّهُ  ا لََكانَا ُحجَّ ََلةُ  -قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ َعلَْيِه الصَّ

يَةَ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: أَفَتَْقتُُل؟  -ََلُم َوالسَّ  قَاَل لَِولِيِّ اْلقَاتِِل: أَتَْعفُو؟ قَاَل: ََل، قَاَل: أَفَتَأُْخُذ الدِّ

 قَاَل: نََعْم.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ يَِة لَِولِيِّ اْلِخيَاَر فِي اْلَعْفِو أَْو اْلقََوِد أَْو أَْخِذ الدِّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َوهََذا قَْولُنَا ََل قَْولُهُْم. -اْلَمْقتُوِل ُدوَن أَْن يَْستَِشيَر اْلقَاتَِل، أَْو يَْلتَفَِت إلَى ِرَضاهُ 

ِ »َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر َعْن أَبِيِه ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أُتَِي  -َصلَّى َّللاَّ

قَاتٍِل فَقَاَل لَهُ: هَْل لََك ِمْن َماٍل تَُؤدِّي ِديَتَهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: أَفََرأَْيَت إْن أَْرَسْلتَُك تَْسأَُل بِ 

النَّاَس تَْجَمُع ِديَتَهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: فََمَوالِيَك يُْعطُونََك ِديَتَهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل: 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -قَاَل  ثُمَّ  -ُخْذهُ  : أََما إنَّهُ إْن قَتَلَهُ َكاَن ِمْثلَهُ، َوَذَكَر بَاقَِي اْلَحِديِث -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوفِيِه: أَنَّهُ  - قَاَل لَهُ أَْرِسْلهُ يَبُوُء بِإِْثِم َصاِحبِك َوإِْثِمِه، فَيَُكوُن  -َعلَْيِه الصَّ
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َوهَُو يَْقبَُل  -ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة ِسَماِك ْبِن َحْرٍب «)النَّاِر؟ فَأَْرَسلَهُ  ِمْن أَْصَحابِ 

 التَّْلقِيَن(

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلا أَتَى بِقَاتِِل َولِيِِّه إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ََلُم َعلَْيِه الصَّ  -فَقَاَل لَهُ  - يَةَ فَأَبَى، قَاَل: اْذهَْب -ََلةُ َوالسَّ : اُْعُف َعْنهُ فَأَبَى، فَقَاَل: ُخْذ الدِّ

ِ ْبِن َشْوَذَب «)َوفِيِه أَنَّهُ أَْرَسلَهُ  -فَاْقتُْلهُ، فَإِنَّك ِمْثلُهُ فََذَكَر اْلَحِديَث   -ضعيف() َعْبِد َّللاَّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل(

ِ قال المؤلف: َوهَُما َخبَرَ  ؛ ِِلَنَّ فِيِهَما َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ  -اِن َمْوُضوَعاِن بََِل َشكٍّ َصلَّى َّللاَّ

َما ََل يُْمِكُن أَْن يَقُولُوهُ ِمْن إيَجاِب النَّاِر َعلَى َمْن أََخَذ َحقَّهُ الَِّذي أَْعطَاهُ إيَّاهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ِ ُ َعلَْيِه  -َرُسوُل َّللاَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوِمْن أَْمِرِه  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ إيَّاهُ فَقَتََل َمْن  -َعلَْيِه الصَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ نَبِيَّهُ  -نَهَاهُ َعْن قَْتلِِه  هَ َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَهََذا تَنَاقٌُض قَْد نَزَّ  َعْنهُ. -َصلَّى َّللاَّ

ِ  عن أَبَي هَُرْيَرةَ أَْخبََرهُ أَنَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ َمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ا يُفَاَدى ا يُقَاَد، َوإِمَّ  « .فَهَُو بَِخْيِر النَّظََرْيِن إمَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ أَْخبََرهُ فِي َحِديٍث " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل:  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ا أَْن يُفَاِدَي أَْهَل اْلقَتِيلِ » ا أَْن يَْقتَُل، َوإِمَّ  «َوَمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل فَهَُو بَِخْيِر النَّظََرْيِن: إمَّ

 -يِل اْلقَاتُِل َوأَْولِيَاُء اْلقَتِ  -قال المؤلف: َوهَُو َمْعناى ثَالٌِث، َوبِِه نَقُوُل، َوهَُو اتِّفَاقُهُْم ُكلُّهُْم 

، َوََل َضْرُب بَْعِضِه  ا َصحَّ يَِة، َوََل يَِحلُّ تَْرُك َشْيٍء ِممَّ َعلَى فَِداِء اْلقَاتِِل بِأَْكثََر ِمْن الدِّ

ا  -بِبَْعٍض  ْسََلِم ِجهَارا يِن، َوَكْيُد اْْلِ ِ ِمْن َذلَِك. -فَهََذا هَُو التَََّلُعُب بِالدِّ  َونَُعوُذ بِاَّلَلَّ

ا فِي َذلَِك اْلَخبَِر ِمْن أَْن يُقَاَد أَْو يُوَدى ِمْن أَْجِل َما قَْد َصحَّ َولَْيَس تَْرُك ال ِحيِح ِممَّ صَّ

، فَتََرَك قَْولَهُ  ا ِمْن أَْن يُقَاَد أَْو يُفَاَدى بِأَْولَى ِمْن آَخَر َخالََف اْلَحقَّ ََلةُ  -أَْيضا َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  فََصحَّ أَنَّ أَْخَذ ُكلِّ  -َوُكلُّ َذلَِك بَاِطٌل  -ْولِِه: أَْو يُوَدى : أَْن يُفَاَدى ِمْن أَْجِل قَ -َوالسَّ

 َذلَِك، َوَضمَّ بَْعِضِه إلَى بَْعٍض: هَُو اْلَحقُّ الَِّذي ََل يَُجوُز ِخََلفُهُ.

ِ »َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -بََعثَنَا َرُسوُل َّللاَّ فََصبَّْحنَا  - َصلَّى َّللاَّ

ُ، فَطََعْنتُهُ فََوقََع فِي نَْفِسي ِمْن  اْلُحَرقَاِت ِمْن ُجهَْينَةَ فَأَْدَرْكُت َرُجَلا فَقَاَل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذلَِك، فََذَكْرتُهُ لَِرُسوِل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َعلَْيِه َصلَّى َّللاَّ

ََلِح قَاَل:  -َوَسلََّم  ِ إنََّما قَالَهَا َخْوفاا ِمْن السِّ ُ َوقَتَْلتَهُ؟ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ أَقَاَل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

ُرهَا َعلَيَّ َحتَّى تَمَ  نَّْيت أَنِّي أَفَََل َشقَْقَت َعْن قَْلبِِه َحتَّى تَْعلََم أَقَالَهَا أَْم ََل؟ فََما َزاَل يَُكرِّ

 )صحيح(« أَْسلَْمُت يَْوَمئِذٍ 

ِ »قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد إلَى بَنِي َجِذيَمةَ  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم فَلَْم يُْحِسنُوا أَْن يَقُولُوا: أَْسلَْمنَا  َن: َصبَأْنَا، َصبَأْنَا، فََجَعلُوا يَقُولُو -فََدَعاهُْم إلَى اْْلِ

ا  ا، َحتَّى إَذا أَْصبََح يَْوما ، َوَدفََع إلَى ُكلِّ َرُجٍل ِمنَّا أَِسيرا ا َوقَْتَلا َوَجَعَل َخالٌِد فِيِهْم أَْسرا

 ِ ََل أَْقتُُل أََمَرنَا َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد أَْن يَْقتَُل ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا أَِسيَرهُ، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -أَِسيِري، َوََل يَْقتُُل أََحٌد ِمْن أَْصَحابِي أَِسيَرهُ، فَقَِدْمنَا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَُذِكَر لَهُ َصنِيُع َخالٍِد فَقَاَل النَّبِيُّ  -َوَسلََّم  إلَْيَك  اللَّهُمَّ إنِّي أَْبَرأُ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َصنََع َخالِدٌ   صحيح(«)ِممَّ
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ِ اْلبََجلِيِّ قَاَل: ■  ِ »َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َسِريَّةا  -َصلَّى َّللاَّ

ُجوِد، فَأَْسَرَع فِيِهْم اْلقَْتَل فَبَلََغ َذلَِك النَّ  ُ َعلَْيِه  -بِيَّ إلَى َخْثَعَم فَاْعتََصُموا بِالسُّ َصلَّى َّللاَّ

فَأََمَر لَهُْم بِنِْصِف اْلَعْقِل َوقَاَل: أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم يُقِيُم بَْيَن أَْظهُِر  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ِ لَِم؟ قَاَل: ََل تََراَءى نَاَراهَُما  صحيح(«)اْلُمْشِرِكيَن، قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا َحِديُث اْليََماِن -ََل يَِصحُّ فِي هََذا اْلبَاِب َشْيٌء َغْيُر هَِذِه اِْلََحاِديِث  قال المؤلف: : َوأَمَّ

ُ َعْنهَُما  -َوالِد ُحَذْيفَةَ  ِ اْلبَكَّائِيُّ  -َرِضَي َّللاَّ . -فَفِيِه ِزيَاُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ  َولَْيَس بِاْلقَِويِّ

ا َحِديُث ُمْلَجِم ْبِن  ُ َعلَْيِه  -قَُداَمةَ َوقَْتلُهُ َعاِمَر ْبَن اِْلَْضبَِط، َوإِْعطَاُء النَّبِيِّ َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

يَةَ فِيِه، َوَمْنُعهُ ِمْن اْلقََوِد، فَفِيِه ِزيَاُد ْبُن ُضَمْيَرةَ  -َوَسلََّم  بَْل إنَّهُ  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -الدِّ

 ⬇⬇يَِصحُّ فِي َحِديِث ُمْلَجم اْلَمْذُكورِ 

ِ ْبِن أَبِي َحْدَرٍد قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعثَنَا َرُسوُل َّللاَّ إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم فَقَاَم إلَْيِه اْلُمْلَجُم بْ  -هَُو أَْشَجِعيٌّ  -أُطٍُم، فَلَقِيَنَا َعاِمُر ْبُن اِْلَْضبَِط  ُن فََحيَّانَا بِتَِحيَِّة اْْلِ

ِ  -هَُو لَْيثِيٌّ ِكنَانِيٌّ  -َجثَّاَمةَ  ا قَِدْمنَا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فَقَتَلَهُ ثُمَّ َسلَبَهُ، فَلَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ فَتَبَيَّنُ  -َوَسلََّم  وا َوَل تَقُولُوا أَْخبَْرنَاهُ فَنََزلَْت: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ َمَغانُِم َكثِ  ْنيَا فَِعْنَد َّللاَّ يَرةٌ لَِمْن أَْلقَى إِلَْيُكُم السََّلَم لَْسَت ُمْؤِمناا تَْبتَُغوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ

ُ َعلَْيُكْم فَتَبَيَّنُوا{ ]النساء:   [ « .١٢َكَذلَِك ُكْنتُْم ِمْن قَْبُل فََمنَّ َّللاَّ

من استدل باِلحاديث السابقة على عدم جريان القصاص في  قال المؤلف ردا على

ا لَْم يَْقتُْل بَنِي  ةٌ َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ َخالِدا حق من قتل مسلما بدار الحرب : ُكلُّ هَِذِه اِْلَْخبَاِر ُحجَّ

َلا أَنَّهُْم ُكفَّاٌر، َولَْم يَْعِرْف أَْن قَْولَهُْم: َصبَأْنَا، إْسََلٌم َصِحيٌح،  -َصبَأْنَا  َجِذيَمةَ إَلَّ ُمتَأَوِّ

 ِ ، َوَحْسبُك بُِمَراَجَعتِِه َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَكَذلَِك أَُساَمةُ بََِل َشكٍّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ََلِح  اِدُق الَّذِ  -َذلَِك، َوقَْولِِه: إنََّما قَالَهَا ِمْن َخْوِف السِّ ِ الثِّقَةُ الصَّ ي ثَبََت أَنَّهُ لَْم َوهَُو َوَّللَاَّ

ِريَّةُ الَّتِي أَْسَرَعْت بِاْلقَْتِل فِي َخْثَعَم َوهُْم ُمْعتَِصُموَن  يَقُْل إَلَّ َما فِي نَْفِسِه. َوَكَذلَِك السَّ

، فََسقَطَ اْلقََوُد. ثُمَّ نَظَْرنَا فِ  لُوَن فَهُْم قَاتِلُو َخطَأٍ بََِل َشكٍّ ُجوِد، َوإِْذ هُْم ُمتَأَوِّ يِهْم بِالسُّ

يَةُ بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َولَْم يَْبقَ   فََوَجْدنَاهُْم ُكلَّهُْم فِي َداِر اْلَحْرِب فِي قَْوٍم َعُدوٍّ لَنَا، فََسقَطَْت الدِّ

ا أَنَّهُ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -إَلَّ اْلَكفَّاَرةُ، فَََل بُدَّ ِمْن أََحِد أَْمَرْيِن َضُروَرةا: إمَّ َرهُْم أَمَ  -َعلَْيِه الصَّ

اِوي َعْن َذلَِك.  بِهَا فََسَكَت الرَّ

ا أَنَّ اْْليَةَ الَّتِي فِيهَا: }فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوهَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة{  َوإِمَّ

ِ َعزَّ [ لَْم تَُكْن نََزلَْت بَْعُد، فَََل َشْيَء َعلَْيِهْم إَلَّ اَِلْستِْغفَاُر َوال١8]النساء:  َعاُء إلَى َّللاَّ دُّ

 َوَجلَّ فَقَْط.

 ِ َلا َوَرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَإِْن قِيَل: َكْيَف يَقُوُل ُمتَأَوِّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ يَْبَرأُ إلَى َّللاَّ

 ِ ُ  -تََعالَى ِمْن فِْعلِِه؟ قُْلنَا: نََعْم، قَْد بَِرَئ َرُسوُل َّللاَّ ِمْن ُكلِّ َخطَأٍ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ا،  ا َواِحدا ا أَْجرا ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنهُ َوإِْن َكاَن فَاِعلُهُ َمأُْجورا ، َونَْحُن نَْبَرأُ إلَى َّللاَّ َخالََف اْلَحقَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولَْم يَْبَرْأ َرُسوُل َّللاَّ َما بَِرَئ ِمْن فِْعلِِه، َوهََكَذا ِمْن َخالٍِد قَطُّ، إنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َ ُل، َوََل نَْبَرأُ ِمْن اْلُمتَأ ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُكلِّ تَأِْويٍل أَْخطَأَ فِيِه اْلُمتَأَوِّ ِل نَقُوُل نَْبَرأُ إلَى َّللاَّ  -وِّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َولَْو بَِرَئ  ِ  -فََصحَّ قَْولُنَا  -ا ِمْن َخالٍِد لََما أََمَرهُ بَْعَدهَ  -َعلَْيِه الصَّ َواْلَحْمُد َّلِلَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َربِّ اْلَعالَِميَن ، فَإِْن قِيَل: فََما َوْجهُ إْعطَاِء َرُسوِل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ َخْثَعما

، َوِصلَةا َواْستِْئََلفاا َعلَى اْْلِ  َلا يَِة؟ قُْلنَا: فََعَل َذلَِك تَفَضُّ ْسََلِم فَقَْط، َولَْو َوَجبَْت نِْصَف الدِّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -لَهُْم ِديَةٌ لََما َمنََعهُْم   -ِمْنهَا َوبََرةا فََما فَْوقَهَا.. فَإِْن قِيَل: فَقَْد بَِرَئ  -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  ؟ قُْلنَا: لَْو َكاَن هََذا ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم َسَكَن بَْيَن أَْهِل َداِر اْلَحْربِ  -َعلَْيِه الصَّ

ِد قَْتلِِه لَبَطََل قَْولُُكْم فِي إيَجاِب اْلَكفَّاَرِة فِي َذلَِك، َوإِنََّما َمْعنَاهُ: أَنَّهُ َجاٍن عَ  ا لِتََعمُّ لَى ُمبِيحا

نََّما فِيِه اْلَكفَّاَرةُ فَقَْط؛ نَْفِسِه بَِذلَِك، فَإِْن قَتَلَهُ َمْن ََل يَْدِري أَنَّهُ ُمْسلٌِم فَََل قََوَد، َوََل ِديَةَ، إ

 بِنَصِّ اْلقُْرآِن.

وا فِي َذلَِك بَِخبٍَر َساقٍِط َمْوُضوٍع: أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه  -ثُمَّ َزاُدوا َضََلَلا فَاْحتَجُّ َصلَّى َّللاَّ

َذلَِك لََكاَن إْسقَاطُهُْم اْلقََوَد،  ثُمَّ لَْو َصحَّ لَهُمْ « .. ََل تُْقطَُع اِْلَْيِدي فِي السَّفَرِ »قَاَل  -َوَسلََّم 

ا  ا ظَاِهرا يَةَ، أَْو اْلقََوَد فَقَْط َعلَى تَْرِك قَْطِع اِْلَْيِدي هََوسا ُ َرُسولَهُ  -َوالدِّ  -َوقَْد أََعاَذ َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  يَِة فِي  -َعلَْيِه الصَّ ا ِمْن أَْن يُِريَد النَّْهَي َعْن اْلقََوِد، َوالدِّ قَْتِل نَْفِس اْلُمْسلِِم َعْمدا

 -فِي أَْرِض اْلَحْرِب فَيََدَع ِذْكَر َذلَِك َويَْقتَِصَر َعلَى النَّْهِي َعْن قَْطِع اِْلَْيِدي فِي السَّفَِر 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هََذا ََل يُِضيفُهُ إلَى َرُسوِل َّللاَّ ُد اْلَكِذِب إَلَّ َكذَّاٌب َمْلُعوٌن ُمتَعَ  -َصلَّى َّللاَّ مِّ

ََلةُ َوالسَََّلُم .. -َعلَْيِه   َعلَْيِه الصَّ

: }فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع ■  ِ َعزَّ َوَجلَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي قَْوِل َّللاَّ

ْسَرائِيَل اْلقََوُد، َولَْم [ قَاَل: َكاَن فِي بَنِي إ0٣2بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن{ ]البقرة: 

يَةُ، قَاَل: فَاْلَعْفُو  يَةَ فِي اْلَعْمِد يَْطلُُب بَِمْعُروٍف، َويَُؤدِّي -تَُكْن فِيِهْم الدِّ : أَْن يَْقبََل الدِّ

 بِإِْحَساٍن.)صحيح(

ا ِمْن الطَّالِِب َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي اْْليَِة اْلَمْذُكوَرِة هَُو اْلَعْمُد يَْرَضى أَْهلُهُ بِالدِّ ■  يَِة اتِّبَاعا

 بِاْلَمْعُروِف َوأََداءا إلَْيِه ِمْن اْلَمْطلُوِب بِإِْحَساٍن.)صحيح(

ْلطَاُن َولِيَّ الدَِّم ■  ِِ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: ََل يَْمنَُع السُّ عن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز

َوََل يَْمنَُعهُ أَْن يَْقتَُل إْن أَبَى  -إْن اْصَطلَُحوا َعلَْيِه  -اْلَعْقَل  أَْو يَأُْخذَ  -إْن َشاَء  -أَْن يَْعفَُو 

ُ  -إَلَّ اْلقَْتَل بَْعَد أَْن يَِحقَّ لَهُ اْلقَْتُل فِي اْلَعْمِد. )ضعيف منقطع() َولَْم يُولَْد ُعَمُر  َرِحَمهُ َّللاَّ

ُ  -إَلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر  -تََعالَى   بِنَْحِو َسْبٍع َوِعْشِريَن َسنَةا( -تََعالَى َعْنهُ  َرِضَي َّللاَّ

 -الكيفية التي يقتل بها القاتل:☆

أَنَّ َجاِريَةا قَْد ُوِجَد َرْأُسهَا قَْد ُرضَّ بَْيَن َحَجَرْيِن، فََسأَلُوهَا َمْن »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: ■ 

لَهَا يَهُوِدي اا، فَأَْوَمأَْت بَِرْأِسهَا فَأُِخَذ اْليَهُوِديُّ َصنََع هََذا بِِك؟ فََُلٌن؟ فََُلٌن؟ َحتَّى َذَكُروا 

، فَأََمَر النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَقَرَّ  صحيح(«)أَْن تَُرضَّ َرْأُسهُ بَْيَن اْلِحَجاَرِة. -َصلَّى َّللاَّ

ا قَْولُهُْم: إنَّ فِي ِرَوايَِة أَيُّوَب  ِ أَنَّ رَ »قال المؤلف: َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َوايَاِت ُكلَّهَا « أََمَر بِِه فَُرِجَم بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى َماتَ  ، َوََل ِخََلَف، فِي أَنَّ تِْلَك الرِّ فَََل َشكَّ

ٍة َواِحَدٍة، فِي َمقَاٍم َواِحٍد، فِي إْنَساٍن َواِحٍد، فَقَْوُل أَيُّو َب َعْن أَبِي قََِلبَةَ َعْن ِهَي فِي قِصَّ

فَأََمَر بِِه »َوقَْوُل ُشْعبَةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن َزْيٍد َعْن أَنٍَس: « فَأََمَر بِِه فَُرِجَم َحتَّى َماَت.»أَنٍَس: 

اٍم َعْن قَتَاَدةَ َعْن أَنٍَس: « فَُرضَّ َرْأُسهُ بَْيَن َحَجَرْيِن. ِ »َوقَْوُل هَمَّ َصلَّى  -فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْخبَاٌر َعْن َعَمٍل َواِحٍد، َوإَِذا ُرضَّ « أَْن تَُرضَّ َرْأُسهُ بَْيَن اْلِحَجاَرِة: -َّللاَّ
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َرْأُسهُ بَْيَن َحَجَرْيِن فَقَْد ُرضَّ بِاْلِحَجاَرِة، َوقَْد ُرِجَم َرْأُسهُ َحتَّى َماَت ، فَبَطََل تََعلُّقُهُْم 

َواِة، إْذ ُكلُّهَا َمْعناى َواِحٌد.. بِاْختََِلفِ   أَْلفَاِظ الرُّ

ا ِمْن ُعْكٍل »عن أَنَس ْبُن َمالٍِك: ■  ِ  -ثََمانِيَةا  -أَنَّ نَفَرا ُ  -قَِدُموا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم، فَاْستَْوَخُموا اِْلَْرَض، َوَسقِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َمْت أَْجَساُمهُْم، فَقَاَل لَهُْم فَبَايَُعوهُ َعلَى اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ : أَََل تَْخُرُجوَن َمَع َراِعينَا فِي إبِلِِه فَتُِصيبُوَن ِمْن -َصلَّى َّللاَّ

وا، فَقَتَلُوا  أَْبَوالِهَا َوأَْلبَانِهَا؟ فَقَالُوا: بَلَى: فََخَرُجوا فََشِربُوا ِمْن أَْبَوالِهَا َوأَْلبَانِهَا، فََصحُّ

 ِ بَِل، فَبَلََغ َذلَِك َرُسوَل َّللاَّ اِعَي، َوطََرُدوا اْْلِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الرَّ فَبََعَث فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ْم، ثُمَّ آثَاِرِهْم فَأُْدِرُكوا، فَِجيَء بِِهْم، فَأََمَر بِِهْم فَقُِطَعْت أَْيِديِهْم، َوأَْرُجلُهُْم، َوَسَمَل أَْعيُنَهُ 

  صحيح(«)نُبُِذوا فِي الشَّْمِس َحتَّى َماتُوا

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنََّما َسَمَل َرُسوُل َّللاَّ أَْعيَُن  -َصلَّى َّللاَّ

َعاءِ   صحيح(«)أُولَئَِك؛ ِِلَنَّهُْم َسَملُوا أَْعيَُن الرِّ

ِ قال المؤلف: فَهََذا ُحْكُم رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوِل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ َوأَْمُرهُ الَِّذي ََل يََسُع أََحدا

 ِ هُوا بِِه لَْم يُْسَمْع َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُخُروُج َعْنهُ.. َوَحِديُث أَنٍَس الَِّذي َموَّ َصلَّى َّللاَّ

ةا َعلَْيِهْم فِي َكِذبِِهْم أَنَّهُ نَاِسٌخ لِفِْعلِِه قَطُّ يَْخطُُب إَلَّ نَهَى َعْن اْلمُ  - َعلَْيِه  -ْثلَِة أَْعظَُم ُحجَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ ِ  -الصَّ ا َصِحَب َرُسوَل َّللاَّ َعاَء؛ ِِلَنَّ أَنَسا ُ َعلَْيِه  -بِاَلَِّذيَن قَتَلُوا الرِّ َصلَّى َّللاَّ

ا لَهُ ِمْن  -َوَسلََّم  َصلَّى  -اْلَمِدينَِة إلَى ِحيِن َمْوتِِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِحيِن قَِدَم َوََلَزَمهُ َخاِدما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا بََِل َشكٍّ أَنَّهُ َسِمَع أَنٌَس ُخْطبَتَهُ  -َّللاَّ ََلةُ  -فََصحَّ يَقِيناا قَْطعا َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَََّلُم  -ِه َونَْهيَهُ َعْن اْلُمْثلَِة قَْبَل فِْعلِ  -َوالسَّ َعاَء  -َعلَْيِه الصَّ  -بِاَلَِّذيَن قَتَلُوا الرِّ

ْيِف  ِ إنَّ َضْرَب اْلُعنُِق بِالسَّ ِر، َوبِاَّلَلَّ ا لِْلُمتَأَخِّ ُم نَاِسخا فَبَطََل َضُروَرةا أَْن يَُكوَن اْلُمتَقَدِّ

ا، َوَكأَنَّهُ َجَسٌد بِأَْربََعِة أَْفَخاٍذ..َولَقَْد َشاهَْدنَاهُ فََرأَْينَاهُ َمنْ  -َِلَْعظَُم ُمْثلَةا  ا َوْحشا  ظَرا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَعْمُد قََوٌد إَلَّ أَْن » -َصلَّى َّللاَّ

 « .يَْعفَُو َولِيُّ اْلَمْقتُولِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َوَمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل فَهَُو »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْن يُقَادَ  ا أَْن يُوَدى، َوإِمَّ  صحيح(«)بَِخْيِر النَّظََرْيِن إمَّ

َن أََحٍد فِي قال المؤلف: اْلقََوُد فِي لَُغِة اْلَعَرِب: اْلُمقَاَرَضةُ بِِمْثِل َما اْبتََدأَهُ بِِه، ََل ِخََلَف بَيْ 

ى " أَنَّ قَْطَع اْليَِد بِاْليَِد، َواْلَعْيِن بِاْلَعْيِن، َواِْلَْنِف بِاِْلَْنِف، َوالنَّْفِس بِالنَّْفِس، ُكلُّ َذلَِك يَُسمَّ 

ا ". فَقَْد َصحَّ يَقِيناا  ِ  -قََودا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بِاْلقََوِد فَإِنَّهُ إَذا أََمَرنَا  -َصلَّى َّللاَّ

هََذا  -إنََّما أََمَرنَا بِأَْن يُْعَمَل بِاْلُمْعتَِدي فِي اْلقَْتِل فََما ُدونَهُ: ِمْثُل َما َعِمَل هَُو َسَواءا َسَواءا 

 أَْمٌر تَْقتَِضيِه الشَِّريَعةُ َواللَُّغةُ َوََل بُدَّ.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن اْلَحَسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََل قََوَد إَلَّ » -ى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)بِالسَّْيفِ 

بَاِح ْبِن ِعْمَراَن ■  أَنَّهُ َسِمَع َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدٍب، َوِعْمَراَن  -هَُو اْلبُْرُجِميِّ  -َعْن الصَّ

ِ »يَقُوََلِن:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َدقَِة َويَْنهَانَا َعْن يَ  -َصلَّى َّللاَّ ُحثُّنَا َعلَى الصَّ

 صحيح(«)اْلُمْثلَِة.
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مَ  ، لَِكْن قُْلنَا: إنَّهُ ََل ُمْثلَةَ إَلَّ َما َحرَّ ُ  قال المؤلف: لَْم نَُخالِْفهُْم قَطُّ فِي أَنَّ اْلُمْثلَةَ ََل تَِحلُّ َّللاَّ

ا َما أََمَر بِِه َعزَّ َوَجلَّ لَيْ   َس ُمْثلَةا.َعزَّ َوَجلَّ َوأَمَّ

ا بِاْلِحَجاَرِة فَقُتَِل هَُو  ا ظَالِما لَْيَت ِشْعِري: َما اْلفَْرُق ِعْنَد هَُؤََلِء اْلقَْوِم، بَْيَن َمْن قَتََل َعاِمدا

 َكَذلَِك فَقَالُوا: هَِذِه ُمْثلَةٌ َوبَْيَن َمْن َزنَى َوهَُو ُمْحَصٌن فَقُتَِل بِاْلِحَجاَرِة؟ فَقَالُوا: لَْيَس هُوَ 

َ َعزَّ َوَجلَّ  ُمْثلَةا، أَََل يَْستَِحي ُذو ِديٍن ِمْن هََذا اْلَكََلِم الظَّاِهِر فََساُدهُ؟ فَإِْن قَالُوا: إنَّ َّللاَّ

 ِ ْحَصاِن، َوَرَجَم َرُسوُل َّللاَّ نَى، َواْْلِ ْجِم فِي الزِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَر بِالرَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

ُ ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى أََمَر بِاَِلْعتَِداِء َعلَى اْلُمْعتَِدي بِِمْثِل َما اْعتََدى بِِه، َوبِاْلُمَعاقَبَِة قُْلنَا:  َوَّللَاَّ

ا  ِ  -بِِمْثِل َما ُعوقَِب بِِه ظَالِما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَتََل َرُسوُل َّللاَّ بِالشَّْدِخ بِاْلَحَجِر  -َصلَّى َّللاَّ

ا َكَذلَِك، فَهَْل ِمْن فَْرٍق؟..َمْن قَتَ   َل ظَالِما

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن بَدََّل ِدينَهُ، أَْو » -َصلَّى َّللاَّ

ا ِ أََحدا بُوا بَِعَذاِب َّللاَّ ََلةُ  -ِر، َونَهَى يَْعنِي بِالنَّا« َرَجَع َعْن ِدينِِه: فَاْقتُلُوهُ َوََل تَُعذِّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم   َعْن اْلُمْثلَِة. -َوالسَّ

ِ »َعْن أَنٍَس: أَنَّهُ َكاَن َمَعهُ فَقَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)تُْصبََر اْلبَهَائِمُ 

ْبِح، َوالنَّْحِر قال المؤلف: نََعْم، َصْبُر اْلبَهَائِِم ََل يَ  ُ تََعالَى بِِه ِمْن الذَّ ، إَلَّ َحْيُث أََمَر َّللاَّ ِحلُّ

َماِح، َوإِْرَساِل اْلِكََلِب، َوِسبَاِع الطَّْيِر َعلَْيهَا  ْمِي فِيَما َشَرَد بِالنَّْبِل، َوالرِّ فَهََذا ُكلُّهُ  -َوالرَّ

 َحََلٌل َحَسٌن بِإِْجَماٍع ِمنَّا َوِمْنهُْم.

ا: اُْقتُصَّ ِمْنهُ بِِمْثِل فِْعلِِه َوَكَذلِ  َوَكاَن َحق اا  -َك ََل يَِحلُّ اْلَعبَُث بِاْبِن آَدَم، فَإَِذا َعبَِث هَُو ظَالِما

ْبِر، َوهُْم  ْلُب أَْشنَُع الصَّ ، َوالصَّ ؛ َواْلَعَجُب ُكلُّهُ أَنَّ َضْرَب اْلُعنُِق َصْبٌر بََِل َشكٍّ َوَعْدَلا

 ، فَلَْو َراَجُعوا اْلَحقَّ لََكاَن أَْولَى بِِهْم.يََرْوَن ُكلَّ َذلِكَ 

ْحَمِن ْبِن َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد فَقَاَل أَبُو أَيُّوَب »َعْن يَْعلَى قَاَل: ■  َغَزْونَا َمَع َعْبِد الرَّ

 ِ : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اِْلَْنَصاِريُّ ى َعْن قَْتِل يَْنهَ  -َصلَّى َّللاَّ

ْبِر.  صحيح(«)الصَّ

ُد ْبُن َحْمَزةَ اِْلَْسلَِميُّ َعْن أَبِيِه ■  ِ »ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

قُوهُ، فَإِنَّهُ  َرهُ َعلَى َسِريٍَّة َوقَاَل: إْن َوَجْدتُْم فََُلناا فَاْقتُلُوهُ َوََل تَُحرِّ ُب بِالنَّاِر إَلَّ  أَمَّ ََل يَُعذِّ

 صحيح(«)َربُّ النَّارِ 

، َحتَّى إَذا فََعَل اْلَمْرُء  قال المؤلف: َوهََذا َصِحيٌح، َوََل يَِحلُّ أَْن يُْحَرَق أََحٌد بِالنَّاِر اْبتَِداءا

ُ تََعالَى َعلَْيِه: َوَجَب اْلقَِصاُص َعلَْيِه بِِمثْ  َمهُ َّللاَّ ُ ِمْن َذلَِك َما َحرَّ ِل َما فََعَل، َكَما أََمَر َّللاَّ

.  َعزَّ َوَجلَّ

َمرَّ اْبُن ُعَمَر بِنَفٍَر قَْد نََصبُوا َدَجاَجةا يَْرُمونَهَا؟ فَقَاَل اْبُن »َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل ■ 

 ِ ُ َمْن فََعَل هََذا، إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -ُعَمَر: لََعَن َّللاَّ ُ  -َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ قَاَل: لََعَن َّللاَّ

ا وُح َغَرضا  .)صحيح(« َمْن اتََّخَذ َشْيئاا فِيِه الرُّ

 ُ ا إَلَّ َحْيُث أََمَر َّللاَّ وُح َغَرضا ُ َمْن اتََّخَذ َشْيئاا فِيِه الرُّ قال المؤلف: َونَْحُن نَقُوُل: لََعَن َّللاَّ

ِ لِفِْعلِِه َذلَِك، َواَِلْعتَِداِء َعلَْيِه بِِمْثِل َما تََعالَى بِِه ِمْن اْلقَِصاِص، فََمْن اْستَ  َحقَّ لَْعنَةَ َّللاَّ
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 اْعتََدى هَُو بِِه..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أََعفُّ النَّاِس قِْتلَةا أَْهُل » -َصلَّى َّللاَّ

يَمانِ   َوهَُو َمْجهُوٌل( -َن نَُوْيَرةَ ضعيف() فِيِه هَنِيَء بْ «)اْْلِ

ُ َعزَّ َوَجلَّ فَاْعتََدى  ْن قَتََل َكَما أََمَرهُ َّللاَّ قال المؤلف: فََمْعنَاهُ َصِحيٌح، َوََل أََعفُّ قِْتلَةا ِممَّ

ا، َوَما أََعفُّ قَطُّ فِي قِْتلٍَة مَ  ْن َضَرَب ُعنَُق بِِمْثِل َما اْعتََدى اْلُمْقتَصُّ ِمْنهُ َعلَى َولِيِِّه ظُْلما

ُ تََعالَى قَطُّ.  َمْن لَْم يَْضِرْب ُعنَُق َولِيِِّه، بَْل هَُو ُمْعتٍَد، ظَالٌِم، فَاِعٌل َما لَْم يُبِْحهُ َّللاَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َرِضَي  -َوقََف َعلَى َحْمَزةَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ ا  -َعْنهُ  َّللاَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوفِيِه: أَنَّهُ  -ِحيَن اُْستُْشِهَد، فََذَكَر َكََلما ِ،  -َعلَْيِه الصَّ قَاَل: َوَّللَاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمَع َذلَِك، َِلَُمثِّلَنَّ بَِسْبِعيَن ِمْنهُْم َمَكانََك، فَنََزَل ِجْبِريُل  َوَرُسوُل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َّللاَّ َواقٌِف بَْعُد بَِخَواتِيِم ُسوَرِة النَّْحِل }َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا بِِمْثِل  -َصلَّى َّللاَّ

 [08٦َما ُعوقِْبتُْم بِِه{ ]النحل: 

، َويَْحيَى الْ -قَاَل المؤلف  يِّ ، : هََذا لَْو َصحَّ َولَْم يَُكْن ِمْن طَِريِق َصالٍِح اْلُمرِّ انِيُّ ِحمَّ

ةا لَنَا َعلَْيِهْم؛ ِِلَنَّ فِيِه: أَنَّهُ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوأَْمثَالِِهَما: لََكاَن ُحجَّ أََمَر أَْن يَُعاقَِب  -َعلَْيِه الصَّ

ُ َعْنهُ  -َوهَِذِه إبَاَحةُ التَّْمثِيِل بَِمْن َمثََّل بَِحْمَزةَ  -بِِمْثِل َما ُعوقَِب بِِه  فَإِنََّما نَهَاهُ  -َرِضَي َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْن أَْن يَُمثَِّل بَِسْبِعيَن ِمْنهُْم لَْم يَُمثِّلُوا بَِحْمَزةَ   َوهََذا قَْولُنَا ََل قَْولُهُْم. -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َجابٍِر ■  أََمَر أَْن يُْستَأْنَى بِاْلِجَراِح  -َصلَّى َّللاَّ

 موضوع() َأََسٌد بن موسى َضِعيٌف، َويَْحيَى ْبُن أَبِي أُنَْيَسةَ َكذَّاٌب(«)َسنَةا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابٍِر َعْن النَّبِيِّ ■  ََل يُْستَقَاُد ِمْن اْلُجْرِح َحتَّى » -َصلَّى َّللاَّ

َسةُ ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص؛ ِِلَنَّ اْبَن َولَْيَس هَُو َعْنبَ  -ضعيف() َعْنبََسةَ هََذا َمْجهُوٌل «)يَْبَرأَ 

 اْلُمبَاَرِك لَْم يُْدِرْكهُ(

ِ قَاَل: ■   -إنَّ َرُجَلا طََعَن َرُجَلا بِقَْرٍن فِي ُرْكبَتِِه فَأَتَى النَّبِيَّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َل فَاْستَقَاَد، فََعنِتَْت ِرْجلُهُ  يَْستَقِيُد؟ فَقِيَل لَهُ: -َصلَّى َّللاَّ َحتَّى تَْبَرأَ، فَأَبَى َوَعجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوبَِرئَْت ِرْجُل اْلُمْستَقَاِد ِمْنهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ  فَقِيَل لَهُ: لَْيَس لَك  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َشْيٌء إنََّك أَبَْيتَ 

هُوا بِِه ِمْن قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ تَْعِجي َل اْلقََوِد أَْو تَأِْخيَرهُ إلَى اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه، فَهََذا َما َموَّ

 اِْلَْخبَاِر.

ْعبِيِّ قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: اْلَعْمُد ُكلُّهُ قََوٌد.■   َعْن الشَّ

ثَهُ أَنَّ اْبناا لُِصهَ ■  ْيٍب أََخَذ اْبناا لَِحاِطِب ْبِن أَبِي بَْلتََعةَ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ أَنَّهُ َحدَّ

َوأَنَّهُ َماَت ِمْنهَا، َوأَنَّ  -فََذَكَر اْلَحِديَث  -فََضَربَهُ بَِخَشبٍَة َمَعهُ َحتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَْد قَتَلَهُ 

ْأسِ  ا َمَعهُ فِي الرَّ هَْيبِيَّ ُدفَِع إلَى َولِيِّ َحاِطٍب، فََضَربَهُ بَِعصا َحتَّى تَطَايََرْت ُشُؤوُن  الصُّ

بَْيِر َجالٌِس ََل يُْنِكُرهُ  : اْلَحَسَن ْبَن  -َرْأِسِه فََماَت، َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ هَْيبِيِّ َكاَن اْسُم الصُّ

: يَِزيَد ْبَن اْلُمِغيَرِة. -ُعْثَماَن   َوَكاَن اْسُم اْلَحاِطبِيِّ

 



 

251 
 

 -كتاب شبه العمد والديات:
 مقدمة:

يتلخص رأى المؤلف في هذا الكتاب أن القتل ينقسم قسمين عمد وخطأ وَل وجود لما 

دية اِلصابع ِلنها وحدها بيعرف بعمد الخطأ ، وفي باب الديات َل يقر المؤلف سوى 

التي ورد بها النص الصحيح ، وبقية اِلعضاء إنما يجب فيها القود في العمد أو 

المفاداة وهى ما يتفق عليه الجاني والمجني عليه من مبلغ مالي أو غيره يدفعه الجاني 

 للمجني عليه وليس في ذلك دية محددة ، وأما الخطأ فيما دون النفس فليس فيه شىء. 

 8182مْسأَلَةٌ ِديَة اْلَعْيِن[]مَ 

قَْد َذَكْرنَا أَنَّ ِديَةَ اْلَعْيِن َواْلَعْينَْيِن لَْم يَأِْت إَلَّ فِي َصِحيفَِة َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َوَخبَِر َرُجٍل 

ا ِمْن آِل ُعَمَر، َوَخبَِر َمْكُحوٍل، َوطَاُوٍس َوُكلُّهَا ََل يَِصحُّ ِمْنهَا َشْيٌء، لَِما َذَكْرنَا ... َوأَمَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قَْوُل الصَّ ، َوُعْثَماَن،  -َرِضَي َّللاَّ فِي َذلَِك فَإِنََّما َجاَء َذلَِك َعْن ُعَمَر، َوَعلِيٍّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس، َوبَْعِض أَْصَحاِب النَّبِيِّ  فَقَْط، َوَعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِة إَلَّ  نَفَرٍ  ِمْن التَّابِِعيَن نَْحَو اْلَعَشَرِة، َوِمْثُل هََذا ََل يَُجوُز أَْن يُْقطََع بِِه َعلَى َجِميِع اِْلُمَّ

َغافٌِل، أَْو ُمْستَْسِهٌل لِْلَكِذِب َواْلقَْطِع بَِما ََل ِعْلَم لَهُ بِِه فَإِْن َصحَّ إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن فِي ِديَِة 

ْجَماُع اْلُمتَيَقَُّن فِي هََذا بَِعيٌد اْلَعْيِن، فَنَحْ  ُن قَائِلُوَن بِِه، َوإَِلَّ فَقَْد َحَصْلنَا َعلَى السَََّلَمِة، فَاْْلِ

ِ تََعالَى اْلُمتَيَقَّنَِة الظَّاهِ  ةٌ ِمْن ُحَجِج َّللاَّ ْجَماَع ُحجَّ َرِة ُمْمتَنٌِع أَْن يُوَجَد فِي ِمْثِل هََذا، ِِلَنَّ اْْلِ

ةَ، َوَحَسَم فِيهَا اْلِعلَّةَ، َوِمْثُل هََذا ََل  الَّتِي قَدْ  ُ تََعالَى بِهَا اْلُعْذَر، َوأَبَاَن بِهَا اْلُحجَّ قَطََع َّللاَّ

يَْستَتُِر َعلَى أَْهِل اْلبَْحِث، َواْلَحقَائُِق ََل تُْؤَخُذ بِالدََّعاَوى، فَإِْذ ََل إْجَماَع فِي َذلَِك فَََل يَِجُب 

َدْت فِي اْلَخطَأِ َشيْ  ِ تََعالَى }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ ٌء، لِقَْوِل َّللاَّ

 [ ..٥قُلُوبُُكْم{ ]اِلحزاب: 

 -أقوال الفقهاء:

 -دية عين اِلعور:☆

يَةُ َكاِملَةٌ.)الزهري وربيعة وسعيد بن المسيب وقَاَل ■  َمالٌِك: فِي َعْيِن اِْلَْعَوِر الدِّ

بَلََغنِي َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َذلَِك ، وروى عن عروة بن الزبير من 

 طريق ابن لهيعة(

في عين اِلعور ألف دينار وإَذا فَقَأَ اِْلَْعَوُر َعْيَن َصِحيِح اْلَعْينَْيِن َغِرَم لَهُ أَْلَف ■

 ِدينَاٍر.)يحيى بن سعيد اِلنصاري(

ا أُْغِرَم أَْلَف ِدينَاٍر، َوإَِذا فَقَأَهَا َخطَأا أُْغِرَم إ■  َذا فَقَأَ اِْلَْعَوُر َعْيَن َصِحيِح اْلَعْينَْيِن َعْمدا

ْهِريُّ فِي َرُجٍل فِي إْحَدى َعْينَْيِه  َخْمَسِمائَِة ِدينَاٍر .)معمر والزهري وقتادة َوقَاَل الزُّ

ِحي َحةُ، قَاَل: نََرى أَْن يَُزاَد فِي َعْقِل َعْينَْيِه َما نَقََص ِمْن بَيَاٌض فَأُِصيبَْت َعْينُهُ الصَّ

 اِْلُْخَرى الَّتِي لَْم تَُصْب.

، َوَمالٌِك، َواللَّْيُث، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(  َوبِِه يَأُْخُذ اْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ
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 لشعبي وعبد َّللا بن مغفل (في عين اِلعور نصف الدية.)مسروق وا■

ََل يُقَاُد ِمْن اِْلَْعَور إذا فقا عينا واحدة لصحيح العينيِن َوَعلَْيِه ِديَةٌ َكاِملَةٌ َوإِْن َكاَن ■ 

ا .)ابن المسيب وعطاء(  َعْمدا

قلت :وذلك ِلنهم يرون أن عين اِلعور هي بصره كله ، وهو ما جنى إَل على 

 انتفت المماثلة فسقط القصاص.نصف بصر الصحيح صاحب العينين ف

 دية العين القائمة الموجودة مكانها ولكنها َل تبصر فأتت الجناية عليها ففقأتها.☆

يَِة .)سعيد بن المسيب(■   فيهاُ ُعْشُر الدِّ

 فيهاْ ُخْمُس ِديَتِهَا.)يزيد بن عبد َّللا بن قسيط َوبِِه يَقُوُل اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َوَغْيُرهُ(■ 

بِِل  -فِيهَا نِْصُف قَْدِر اْلَعْيِن ■  ا ِمْن اْْلِ َوإِْن َكاَن قَْد أُِخَذ نَْذُرهَا  -َخْمٌس َوِعْشُروَن بَِعيرا

ٍة.)مجاهد( َل َمرَّ  أَوَّ

ا ََل تُْرقَأُ، فَلَهَا ثُلُثَا ِديَِة اْلَعْيِن، َوإِْن َكانَْت َدْمعَ ■  ةا ََل إْن َكاَن لُِطَمْت اْلَعْيُن فََدَمَعْت ُدُموعا

ْمَعِة اِْلُولَى  -تَِجفُّ َدْمُعهَا  فَنِْصُف ِديَِة اْلَعْيِن، َوإِْن َكانَْت َدْمَعةا ِمْن  -َوِهَي ُدوَن الدَّ

فَفِيهَا َخْمُسِمائَِة ِدينَاٍر.)عمر بن عبد  -اْلَعْيِن تَْسَحُل أَْحيَاناا، َوأَْحيَاناا يَْذهَُب فِيهَا بََصُرهُ 

 العزيز(

يَةُ، فَإَِذا َكانَْت َمْفقُوَءةا قَائَِمةا فَُخِسفَْت فَفِيهَا فِي اْلَعيْ ■  ِن اْلَعْوَراِء اْلقَائَِمِة إَذا أُِصيبَْت الدِّ

 ُصْلٌح.)النخعي(

، َوأَْصَحابُهُْم ، والزهري، ■  فِي اْلَعْيِن اْلَعْوَراِء ُحْكٌم.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 ن طريق إبراهيم الجعفي(وروى عن النخعي م

يَِة.)ابن المسيب و عمر بن عبد العزيز(■   فِي اْلَعْيِن اْلَعْوَراِء إَذا تََشتََّرْت ثُلُُث الدِّ

يَِة.)قتادة(■   فِي التََّشتُِّر فِي اْلَعْيِن ُرْبُع الدِّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ قََضى رَ »عن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

يَةِ  ادَِّة لَِمَكانِهَا بِثُلُِث الدِّ  ضعيف صحيفة(«)فِي اْلَعْيِن اْلقَائَِمِة السَّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي اْلَعْيِن اْلَعْوَراِء إَذا فُِضَخْت َواْليَِد ■ 

ءِ  ْوَداِء إَذا َسقَطَْت ثُلَُث ِديَتِهَا َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي اْلَعْيِن  الشََّلَّ إَذا قُِطَعْت َوالسِّنِّ السَّ

يَِة.  اْلَعْوَراِء إَذا ُخِسفَْت ثُلُُث الدِّ

بِِمائَِة  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر قَاَل: قََضى َزْيُد ْبُن ثَابٍِت فِي اْلَعْيِن اْلقَائَِمِة إَذا بُِخَصتْ ■ 

 ِدينَاٍر.

 َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي اْلَعْيِن النِّْصُف.■ 

َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل: إنَّ َرُجَلا َسأََل اْبَن ُعَمَر َعْن أَْعَوَر فُقِئَْت َعْينُهُ َخطَأا؟ فَقَاَل َعْبُد ■ 

ِ ْبُن َصْفَواَن:  ُجُل: إنِّي لَْست إيَّاَك أَْسأَُل، إنََّما َّللاَّ يَِة َكاِملَةا، فَقَاَل الرَّ قََضى فِيهَا ُعَمُر بِالدِّ

ثُك َعْن ُعَمَر َوتَْسأَلُنِي.  أَْسأَُل اْبَن ُعَمَر فَقَاَل: اْبُن ُعَمَر يَُحدِّ

ا؟ فَقَاَل: قََضى َعْن أَبِي ِعيَاٍض أَنَّهُ قَاَل فِي َرُجٍل أَْعَوَر فَقَأَ َعْيَن َصِحي■  ِح اْلَعْينَْيِن َعْمدا

يَِة َكاِملَةا   ِِلَنَّهُ ََل يُْقتَصُّ ِمْن اِْلَْعَوِر. -يَْعنِي ُعْثَماَن  -فِيهَا اِْلَِميُر بِالدِّ
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 َعْن اْبِن َسْمَعاَن َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ِديَةُ َعْيِن اِْلَْعَوِر أَْلُف ِدينَاٍر.■ 

 َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: في عين اِلعور دية كاملة. َعْن َعطَاٍء َعنْ ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ َعْن بَْعِض أَْصَحاِب النَّبِيِّ ■  فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 « .َعْيِن اِْلَْعَوِر َخْمُسونَ 

َضى فِي َرُجٍل أَْعَوَر فَقَأَ َعْيَن َصِحيٍح قَاَل: ََل َعْن أَبِي ِعيَاٍض: أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قَ ■ 

 قََوَد َعلَْيِه َوَعلَْيِه ِديَةُ َعْينِِه."

ِد ْبِن أَبِي ِعيَاٍض أَنَّ ُعَمَر، َوُعْثَماَن اْجتََمَعا َعلَى أَنَّ اِْلَْعَوَر إَذا فَقَأَ َعْيَن ■  َعْن ُمَحمَّ

ُ تََعالَى اْلقَِصاَص فِي آَخَر فََعلَْيِه ِمْثُل ِديَِة َعْينَ  ْيِه ، َوقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: أَقَاَم َّللاَّ

َ تََعالَى لَْم يَُكْن لِيَْنَسى شَ   ْيئاا.ِكتَابِِه اْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َوقَْد ُعلَِم هََذا، فََعلَْيِه اْلقَِصاُص، فَإِنَّ َّللاَّ

 ؟قاعدة أصولية: اإلجماع ما هو

: َوَجَد اْلَمالِِكيُّوَن َواْلَحنَفِيُّوَن أَقَلَّ ِمْن هََذا لََما تََردَُّدوا َوأَيُّ إْجَماٍع َعلَى قال ابن حزم 

نَِد الثَّابِِت إلَى أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن ُعَمَر ْبِن  ْجَماِع بِهََذا السَّ أُُصولِِهْم يَُكوُن أَْقَوى ِمْن هََذا اْْلِ

ََل يَِشذُّ َعْن  -َوهَُو َخلِيفَةٌ  -أَُمَراِء اِْلَْجنَاِد يَْسأَلُهُْم َعْن إْجَماِعِهْم  َعْبِد اْلَعِزيِز يَْكتُُب إلَى

لِهَا َعْن آِخِرهَا، ِمْن آِخِر اِْلَْنَدلُِس،  طَاَعتِِه ُمْسلٌِم فِي َشْيٍء ِمْن أَْقطَاِر اِْلَْرِض ُكلِّهَا أَوَّ

وَداِن إلَى آِخرِ  ْنِد، َوآِخِر ُخَراَساَن، َوآِخِر أَْرِمينِيَةَ، َوآِخِر  َوطَْنَجةَ، إلَى بََِلِد السُّ السِّ

يَِة  َولَِكْن َما  -اْليََمِن، فََما بَْيَن َذلَِك يُْجِمُع لَهُ فُقَهَاُؤهُْم: َعلَى أَنَّ فِي َشْتِر اْلَعْيِن ثُلُُث الدِّ

ْجَماِع ُمْؤنَةٌ فِي ِخََلِف هََذا اْْلِ  لِيَن بِاْْلِ ْجَماِع فَََل يََرْوَن فِي َذلَِك إَلَّ ُحُكوَمةا َعلَى اْلُمهَوِّ

ِ أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل  َماِم أَبِي َعْبِد َّللاَّ ِ َدرُّ اْْلِ ُ َعْنهُ  -َولَِكْن َّلِلَّ ِ  -َرِضَي َّللاَّ إْذ يَقُوُل..نا َعْبُد َّللاَّ

ْجَماَع: هََذا اْلَكِذُب، َمْن ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل قَاَل: َسِمْعت أَبِي يَقُوُل فِيَما يَدَّعِ  ي فِيِه اْْلِ

ْجَماَع فَهَُو َكاِذٌب، لََعلَّ النَّاَس اْختَلَفُوا، َولَْم يَْنتَِه إلَْيِه، فَيَقُوُل: ََل نَْعلَُم النَّاَس  ادََّعى اْْلِ

، َواِْلََصمِّ  نَْعلَُم النَّاَس اْختَلَفُوا، َولَْم َولَِكْن نَقُوُل: ََل  -اْختَلَفُوا، هََذا َدْعَوى بِْشٍر اْلَمِريِسيِّ

 يَْبلُْغنِي َذلَِك..

يُن َواْلَوَرُع ََل اْلُجْسُر بََِل ِعْلٍم.. إَلَّ َما ََل يَْختَلُِف فِيِه ُمْسلَِماِن فِي أَنَّ َمْن  هََذا هَُو الدِّ

ا  ْجَماِع َعلَى  -َخالَفَهُ فَلَْيَس ُمْسلِما ٌد فَهََذا إْجَماٌع َصِحيٌح، َكاْْلِ ُ ُمَحمَّ قَْوِل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

َكاِة، َوَما َكاَن  ، َوُجْملَِة الزَّ لََواِت اْلَخْمِس َوَشْهِر َرَمَضاَن، َواْلَحجِّ ِ، َوَكالصَّ َرُسوُل َّللاَّ

َحابَِة َوقَْولُهُْم بِِه  ِ تََعالَ  -هََكَذا َوَما تُيُقَِّن بََِل َشكٍّ ِعْلُم َجِميِع الصَّ  ى التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 8181م]َمْسأَلَةٌ ِديَة َشْفر اْلَعْيِن[

ا نَْحُن  ِ تََعالَى، َوَكََلِم َرُسولِِه  -َوأَمَّ ةَ ِعْنَدنَا فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َكََلِم َّللاَّ َصلَّى  -فَََل ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َمةٌ، فَََل يَِجبُ  -َّللاَّ ِ  َوإَِلَّ فَاِْلَْمَواُل ُمَحرَّ هَاهُنَا فِي اْلَخطَأِ َشْيٌء، لِقَْوِل َّللاَّ

َدْت قُلُوبُُكْم{   تََعالَى: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ

 -أقوال الفقهاء:

يَِة.)الحسن وقتادة وروى عن الشعبي(■   فِي ُكلِّ َشْفٍر ُرْبُع الدِّ

فِي َشْفِر اْلَعْيِن اِْلَْعلَى إَذا نُتَِف: نِْصُف ِديَِة اْلَعْيِن، َوفِي َشْفِر اْلَعْيِن اِْلَْسفَِل إَذا نُتَِف: ■ 

ثُلُُث ِديَِة اْلَعْيِن.)عمر بن عبد العزيز وقَاَل َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُعَمَر: َوَكتََب أَبِي إلَى أَُمَراِء 
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وا إلَْيِه بِِعْلِم ُعلََمائِِهْم قَاَل: َوَما اْجتََمَع َعلَْيِه فُقَهَاُؤهُْم فِي َحَجاِج اْلَعْيِن اِْلَْجنَاِد أَْن يَْكتُبُ 

يَِة(  ثُلُُث الدِّ

 فِي اْلَجْفِن اِْلَْعلَى ثُلُُث ِديَِة اْلَعْيِن، َوفِي اْلَجْفِن اِْلَْسفَِل: ثُلُثَا ِديٍَة، ِِلَنَّهَا تَُردُّ اْلَحَدقَةَ ■ 

 ِطَع ِمْنهَا، فَيُقَدَُّر َذلَِك.)الشعبي وعنه أيضا: َكانُوا ََل يُوقِنُوَن فِي الشَّْعِر َشْيئاا(َوَما قُ 

 ■ ، فِي ُكلِّ َجْفٍن ِمْن أَْجفَاِن اْلَعْيِن نِْصُف ِديَِة اْلَعْيِن.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

، َوأَْصَحابُهُْم، قَاَل الشَّ  : فَإِْن نُتِفَْت اِْلَْهَداُب فَلَْم تَْنبُت فَفِيهَا ُحُكوَمةٌ(َوالشَّافِِعيُّ  افِِعيُّ

َماِم.)مالك(■   لَْيَس فِي َشْفِر اْلَعْيِن َوِحَجابِهَا إَلَّ اْجتِهَاُد اْْلِ

 -اآلثار

يَِة.َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت أَنَّهُ قَاَل: فِي َجْفِن اْلَعْيِن ُربْ ■   ُع الدِّ

 81٢1م]فَقَأَ َعْيَن إْنَساٍن ثُمَّ َماَت اْلفَاقُِئ[

ْحَمِن أَنَّهُ قَاَل فِي َرُجٍل فَقَأَ َعْيَن َرُجٍل فَقَاَم اْبُن َعمٍّ لَهُ فَقَتَلَ   ..َعْن َربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ

ِه؟ قَاَل: يُْقتَُل اْلقَاتِلُ  َوقَْد  -بَِمْن قَتََل، َوََل َشْيَء لِْلَمْفقُوَءِة َعْينُهُ  اْلفَاقَِئ َغَضباا َِلْبِن َعمِّ

 فَاتَهُ اْلقََوُد.

قَاَل اْبُن َوْهٍب: َوبَلََغنِي َعْن َربِيَعةَ: أَنَّهُ قَاَل فِي أَْعَمى فَقَأَ َعْيَن َصِحيٍح، أَْو َعْينَْيِه 

ا؟ قَاَل: َما فِيِه َمأَْخٌذ لِقََوٍد: َعلَْيِه الدِّ   يَةُ.َجِميعا

ا ِِلَْجِل  قال المؤلف: يَةَ فِي َعْيٍن فُقِئَْت َعْمدا هَاتَاِن فُْتيَتَاِن ُمتَنَاقَِضتَاِن، ِِلَنَّهُ أَْوَجَب الدِّ

اْمتِنَاِع اْلقََوِد فِي إْحَدى اْلَمْسأَلَتَْيِن، َولَْم يُوِجْب فِي اِْلُْخَرى ِديَةا ِِلَْجِل اْمتِنَاٍع ِمْن اْلقََوِد 

ا  ُ  -أَْيضا هََذا تَنَاقٌُض ظَاِهٌر.. َواْلَحقُّ ِمْن هََذا: أَنَّ اْلقََوَد َواِجٌب َما أَْمَكَن، َكَما أََمَر َّللاَّ

[ فَإَِذا تََعذََّر اْلقَِصاُص بَِمْوٍت، أَْو 0١٢تََعالَى، إْذ يَقُوُل }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة: 

ِ  بَِعَدِم اْلُعْضِو، أَْو بِاْمتِنَاٍع، أَوْ   -بِفَِراٍر، فَإِْن َكاَن فِي َذلَِك ِديَةٌ ُمَؤقَّتَةٌ ثَابِتَةٌ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَِهَي َواِجبَةٌ لَِمْن أََراَدهَا، َمَكاَن قَِصاِصِه اْلفَائِِت، ِِلَنَّ النَّصَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوإِْن لَْم تَُكْن هُنَاَك ِديَ  -أَْوَجبَهَا لَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ةٌ ُمَؤقَّتَةٌ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ثَابِتَةٌ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه  -فَََل َشْيَء لَهُ، ِِلَنَّ اِْلَْحَكاَم ََل يُوِجبُهَا إَلَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 أَْو إْجَماٍع ُمتَيَقٍَّن. -َوَسلََّم 

 ِ َواُب  -َكَما َذَكْرنَا  -ْذ َذلَِك َكَذلَِك فَإ ا الصَّ فَإِْحَدى فُْتيَا َربِيَعةَ َصَواٌب، َواِْلُْخَرى َخطَأٌ فَأَمَّ

قَاتِِل فَفُْتيَاهُ فِي الَِّذي فَقَأَ َعْيَن آَخَر فََوثََب اْبُن َعمِّ اْلَمْفقُوَءِة َعْينُهُ فَقَتََل اْلفَاقَِئ: أَنَّ َعلَى الْ  -

 َوَد ]َوََل َشْيَء لِْلَمْفقُوَءِة َعْينُهُ، ِِلَنَّهُ قَْد فَاتَهُ اْلقََوُد، َولَْم يَُكْن لَهُ َغْيُر اْلقََوِد[ .اْلقَ 

ا اْلَخطَأُ  فَقَْولُهُ فِي أَْعَمى فَقَأَ َعْيَن َصِحيٍح، أَْو َعْينَْيِه: أَنَّهُ ََل قََوَد َعلَْيِه، َوإِنََّما َعلَْيِه  -َوأَمَّ

ُ تََعالَى، َوََل َرُسولُهُ الدِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَةُ َوَذلَِك: أَنَّهُ أَْوَجَب ِديَةا لَْم يُوِجْبهَا َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى فِي نَصِّ اْلقُْرآِن   -َوََل قِيَاٌس، َوََل نَصٌّ َصِحيٌح، َوَمنََع اْلقََوَد الَِّذي أَْوَجبَهُ َّللاَّ

ِ تَ   َعالَى التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ َجنَى َعلَى َعْيٍن ثُمَّ فُقِئَْت[م

، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعي  قَالُوا فِي  ا، َوالشَّْعبِيَّ اِج ْبِن أَْرطَاةَ أَنَّ َمْسُروقاا، َوُشَرْيحا ..َعْن اْلَحجَّ

 نَّهُ يُْلقَى َعْنهُ بِقَْدِر َما َذهََب ِمْنهَا.َرُجٍل فُقِئَْت َعْينُهُ، َوقَْد َكاَن َذهََب ِمْنهَا َشْيٌء: إ
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: هََذا لَْيَس فِيِه قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ، َوََل إْجَماٌع، َوهَِذِه ِرَوايَةٌ َساقِطَةٌ، ِِلَنَّهَا َعْن  قَاَل َعلِيٌّ

ةَ فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسو ْت فَََل ُحجَّ اِج ْبِن أَْرطَاةَ، َولَْو َصحَّ ِ اْلَحجَّ ُ  -ِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َمةٌ إَلَّ بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع، فَإِْن َكاَن ُكلُّ َما َذَكْرنَا  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوقَْد قُْلنَا: إنَّ اِْلَْمَواَل ُمَحرَّ

ا فَاْلقََوُد َما أَْمَكَن، َوإِْن أَْمَكَن َذهَاُب شَ  ِة َخطَأا فَََل َشْيَء فِيِه، َوإِْن َكاَن َعْمدا ْيٍء ِمْن قُوَّ

 ُ ا، أَْو بَِما أَْمَكَن، َوإِْن لَْم يَُكْن َذلَِك، فَقَْد قَاَل َّللاَّ اْلبََصِر َكَما َذهََب هَُو أُْنفَِذ َذلَِك بُُدوءا

 ِ ا إَِل ُوْسَعهَا{ فَاْلَواِجُب فِي َذلَِك اِْلََدُب، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ نَْفسا  - تََعالَى: }َل يَُكلُِّف َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا فَْليَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن اْستَطَاعَ : »-َصلَّى َّللاَّ ِ « َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا ، َولِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٢1تََعالَى: }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشورى: 

ْن نَأْتَِي بِأَْقَصى َما نَْقِدُر َعلَْيِه ِمْن التََّماثُِل لِْْليَِة فَإَِذا َعَجْزنَا َعْن اْلِمْثِل اِْلََخصِّ لَِزَمنَا أَ 

ْجُن َسيِّئَةٌ، فَهَُما َجَزاُء َسيِّئٍَة أُْخَرى َعَجْزنَا َعْن ِمْثلِهَا ِمْن  اْلَمْذُكوَرِة، َواِْلََدُب َوالسِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -نَْوِعهَا اِْلَْدنَى   َوبِاَّلَلَّ

 8118ةٌ َشجَّ إْنَسانًا فََذَهَب بََصُرهُ فَقَاَل َكاَن أَْعَمى[م]َمْسأَلَ 

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، أَنَّهَُما قَاََل فِي َرُجٍل َشجَّ َرُجَلا فََذهَبَْت  َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

ِة  -َعْينُهُ  ْربَِة فَهَُو فَقَاَل اْلَحَكُم: إْن َشهِ  -ِمْن َغْيِر تِْلَك الشَّجَّ ُدوا أَنَّهَا َذهَبَْت ِمْن الضَّ

اٌد: إْن َشِهُدوا أَنَّهُ َضَربَهُ   َوِهَي َصِحيَحةٌ، فَهَُو َجائٌِز. -يَْوَم َضَربَهُ  -َجائٌِز، َوقَاَل َحمَّ

ا فَقَْد يُْمِكُن أَْن تَْذهََب َعْينُهُ ِمْن َغْيِر تِْلَك الشَّ  : َوإِْن َكاَن َصِحيحا ِة فَََل بُدَّ ِمْن قَاَل َعلِيٌّ جَّ

هُوُد بَِذلَِك  ِة، فَإِْن َشِهَد الشُّ  -الشَّهَاَدِة فِي َذلَِك َكَما قَاَل اْلَحَكُم إنَّهَا َذهَبَْت ِمْن تِْلَك الشَّجَّ

ا  ِب َعْينِِه، فَاْلقََوُد فِي َذلَِك ِمْن ِكََل اِْلَْمَرْيِن، َوِمْن اْلَعْيِن، فَََل بُدَّ ِمْن إْذهَا -َوَكاَن َعْمدا

. ِه َكَما َشجَّ  َوِمْن َشجِّ

: بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما -قَاَل َعلِيٌّ : قَْوُل َّللاَّ

ِه، َوإِْذهَاِب َعْينِِه، فَ   اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ََل بُدَّ ِمْن اْلقََوَدْيِن َوهََذا اْعتَِداٌء ِمْنهُ بِفِْعلَْيِن: َشجِّ

 ِكلَْيِهَما.

 ِ ينَاهُ ..ٍ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ وا بَِما ُروِّ أَنَّ َرُجَلا َطَعَن َرُجَلا بِقَْرٍن فِي »فَإِْن اْحتَجُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُرْكبَتِِه فَأَتَى النَّبِيَّ  َل، يَْستَقِيُد، فَقِيَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ َحتَّى تَْبَرأَ، فَأَبَى َوَعجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَاْستَقَاَد فََعنِتَْت ِرْجلُهُ َوبَِرئَْت ِرْجُل اْلُمْستَقَاِد ِمْنهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ   -َصلَّى َّللاَّ

تُنَا« فَقَاَل لَهُ: لَْيَس لََك َشْيٌء، قَْد أَبَْيتَ  َوُعْمَدتُنَا، َوَذلَِك أَنَّ  قُْلنَا: هََذا اْلَخبَُر هَُو ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قَْد أََمَرهُ بِالتَّأِْخيِر َحتَّى يَْبَرأَ فَيُقَاَد لَهُ بَِما تَْبلُُغهُ تِْلَك  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -اْلَحاُل الَّتِي يَْبَرأُ َعلَْيهَا، فَأَبَى، فَأَْعطَاهُ َرُسوُل َّللاَّ ا  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َحقَّهُ، فَلَمَّ

َواْلَعنَُت: اْلبُْرُء َعلَى ِعَوٍج لَْم يُْمِكْن أَْن يَْستَقِيَد ِمْن اْلِعَوِج أَْصَلا فَََل َشْيَء  -َعنِتَْت ِرْجلُهُ 

 ى.لَهُ، َولَْوََل ُوُجوُب اْلقََوِد ِمْن ُكلِّ َما يُْمِكُن لََما َكاَن لِتَأِْخيِرِه َمْعنا 

 8111]َمْسأَلَةٌ ِجنَايٍَة َعلَى ُعْضٍو بَطََل ِمْنهُ ُعْضٌو آَخُر[م

 -أقوال الفقهاء:

إَذا َشجَّ آَخَر ُموِضَحةا فََذهَبَْت َعْينَاهُ، أَْو قُِطَعْت أُْصبُُعهُ فَُشلَّْت أُْصبٌُع لَهُ أُْخَرى، أَْو ■ 

أَْو قُِطَعْت أُْصبُُعهُ فَُشلَّْت يَُدهُ، أَْو  -هَُما َكانَْت أَيَّتُ  -قُِطَعْت إْحَدى يََدْيِه فَُشلَّْت اِْلُْخَرى 
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هُ ُموِضَحةا فََصاَرْت ُمْنقَلَةا، فَََل  قُِطَع بَْعُض أُْصبُِعِه فَبَطَلَْت اِْلُْصبُُع ُكلُّهَا، أَْو َشجَّ

ُد ْبُن قَِصاَص فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوَعلَْيِه اِْلَْرُش.)أبو حنيفة َوقَاَل أَبُو يُوسُ  َف َوُمَحمَّ

اْلَحَسِن َصاِحبَاهُ: ِمْثَل هََذا فِي اْلُعْضِو اْلَواِحِد َكاْلُموِضَحِة تَِصيُر ُمْنقَلَةا، أَْو قَطََع أُْنُملَةا 

ا إَذا َشجَّ ُموِضَحةا فَبَطَلَْت َعْينُهُ، أَْو قَطََع أُْصبَُعهُ فَبََطلَْت أُصْ  بٌُع فَُشلَّْت أُْصبُُعهُ، قَاََل: َوأَمَّ

 أُْخَرى، أَْو يٌَد أُْخَرى، فََعلَْيِه اْلقَِصاُص فِي اِْلُولَى، َوَعلَْيِه اِْلَْرُش فِي اِْلُْخَرى(

إْن قَطََع لَهُ أُْنُملَةا فََسقَطَْت ِمْن اْلِمْفَصِل أُْصبُُعهُ، أَْو يَُدهُ ُكلُّهَا ِمْن اْلِمْفَصِل أَْو ُكِسَر ■ 

نِّ ُكلِّهَا، َوفِي َجِميِع اْليَِد، َوفِي بَْعُض ِسنِِّه فََسقَطَْت السِّ  نُّ ُكلُّهَا: َكاَن اْلقَِصاُص فِي السِّ

َجِميِع اِْلََصابِِع، َوأَنَّهُ إْن قَطََع أُْصبَُعهُ فََسقََطْت اْلَكفُّ ِمْن نِْصِف السَّاِعِد َوبَِرَئ فَََل 

اِعِد.)روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف، قَِصاَص لَهُ، َكأَنَّهُ اْبتََدأَ قَْطَعهَا ِمْن نِْصِف السَّ 

 ومحمد بن الحسن أيضا(

ا فََذهَبَْت اْلَعْيُن اِْلُْخَرى اُْقتُصَّ ِمْنهُ َوفُقِئَْت َعْينَا اْلفَاقِِئ ■  إَذا فَقَأَ َعْينَهُ َعْمدا

ا.)عثمان البتي(  َجِميعا

 ْن اِْلُْصبُِع، َولَهُ اِْلَْرُش فِي اْليَِد.)مالك(إَذا قَطََع أُْصبَُعهُ فَُشلَّْت يَُدهُ فََعلَْيِه اْلقَِصاُص مِ ■ 

يَةُ فِي ■  إْن قَطََع إْحَدى أُْنثَيَْيِه فََذهَبَْت اِْلُْخَرى اُْقتُصَّ ِمْنهُ فِي الَّتِي قََطَع، َوَعلَْيِه الدِّ

 اِْلُْخَرى.)الشافعي(

ُروَرِة نَْدِري قال المؤلف: اْلُحْكُم فِي هََذا ُكلِِّه َما تَيَقََّن أَنَّهُ تَ ⊙ َولََّد ِمْن ِجنَايَِة اْلَعْمِد فَبِالضَّ

ُس أَنَّهُ ُكلَّهُ ِجنَايَةُ َعْمٍد َوُعْدَواٍن، فَاْلَواِجُب فِي َذلَِك اْلقََوُد أَْو اْلُمفَاَداةُ، َسَواٌء فِي َذلَِك النَّفْ 

 َوَما ُدونَهَا.

َوهُْم ََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ َمْن قَطََع  -بَِزْعِمِهْم  -اٍس َواْلَعَجُب ُكلُّهُ أَنَّهُْم ُكلُّهُْم أَْصَحاُب قِيَ 

فِيَمْن قَطََع  -َمْن َمنََع ِمْنهُْم  -أُْصبَُع آَخَر فََماَت ِمْنهَا، فَإِنَّ َعلَْيِه اْلقََوَد فِي النَّْفِس، ثُمَّ يَْمنَُع 

فَهَْل فِي التَّنَاقُِض أَْفَحُش ِمْن هََذا؟  -ْنهُ فِي اْلَكفِّ أُْصبَُع آَخَر فََذهَبَْت َكفُّهُ ِمْنهَا: أَْن يُقَاَد مِ 

ا إَذا أَْمَكَن أَْن تَتََولََّد اْلِجنَايَةُ اِْلُْخَرى ِمْن َغْيِر اِْلُولَى فَََل َشْيَء فِيهَا، ََل قََوَد َوََل  َوأَمَّ

ا فَتَُشلَّ لَهُ اِْلُْخَرى ، فَهََذا إْن لَْم يُتَيَقَّْن أَنَّهُ تََولََّد ِمْن اْلِجنَايَِة َغْيَرهُ، ِمْثُل أَْن يَْقطََع لَهُ يَدا

 اِْلُولَى فَلَْسنَا َعلَى يَقِيٍن ِمْن ُوُجوِب َشْيٍء َعلَى اْلَجانِي..

 8111]َمْسأَلَةٌ أَْمَسَك آَخَر َحتَّى فُقِئَْت َعْينُهُ أَْو قُِطَع ُعْضُوهُ[م

اِرِب بِِمْثِل َما فََعَل، َواْلُحْكُم فِي هََذا هَُو أَْن يُْقتَ  صَّ ِمْن اْلفَاقِِئ، َواْلَكاِسِر، َواْلقَاِطِع َوالضَّ

 ِ ُر اْلُمْمِسُك، َويُْسَجُن، َعلَى َما يََراهُ اْلَحاِكُم لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َويَُعزَّ َصلَّى َّللاَّ

ا فَْليَُغيِّْرهُ » -  « .بِيَِدهِ  َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوِِلَْمِرِه  بِالتَّْعِزيِر فِي ُكلِّ َما ُدوَن اْلَحدِّ َعَشَرةَ أَْسَواٍط  -َصلَّى َّللاَّ

..فَإِْن قَاَل قَائٌِل: إنَُّكْم تَقُولُوَن فِيَمْن أَْمَسَك آَخَر لِْلقَْتِل فَقُتَِل: إنَّهُ يُْسَجُن َحتَّى يَُمو  َت،فَأَقَلَّ

 فَهََذا ِخََلٌف لَِما قُْلتُْم هَاهُنَا أَْم ََل؟

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -فََجَوابُنَا  : إنَّهُ لَْيَس َذلَِك ُمَخالِفاا لَِشْيٍء ِمْنهُ، ِِلَنَّ اْلُحْكَم فِي هََذا -َوبِاَّلَلَّ

ِ تََعالَى: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِ  ِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: قَْوُل َّللاَّ

ياا  -[ فَُكلُّ َمْن فََعَل فِْعَلا يُوَصُف بِِه 0١٢ فَإِنَّهُ يَِجُب أَْن يُتََعدَّى َعلَْيِه  -َوَكاَن بِِه ُمتََعدِّ
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ِ تََعالَى، فَاْلُمْمِسُك آَخَر َحتَّى قُتَِل، ُمْمَسٌك لَهُ، َوَحابِسٌ  َحتَّى َماَت، َولَْيَس  بِِمْثلِِه بِأَْمِر َّللاَّ

ِة  ، فَاْلَواِجُب أَْن يُْحبََس َحتَّى يَُموَت، فَهَُو ِمْثُل َما اْعتََدى بِِه، َوََل نُبَالِي بِطُوِل اْلُمدَّ قَاتَِلا

ِ تََعالَى التَّْوفِيقُ   ِمْن قَِصِرهَا إْذ لَْم يَأِْت بُِمَراَعاِة َذلَِك نَصٌّ َوََل إْجَماٌع َوبِاَّلَلَّ

 -ل الفقهاء:أقوا

ُجِل فَيُْمِسُكونَهُ فَيَْفقَأُ أََحُدهُْم َعْينَهُ، أَْو يَْكِسُر ِرْجلَْيِه، أَْو ■  ْهِط يَْجتَِمُعوَن َعلَى الرَّ الرَّ

ا اْْلَخُروَن الَّ  ِذيَن يََدْيِه، أَْو أَْسنَانَهُ، أَْو نَْحَو هََذا: أَنَّهُ يُقَاُد ِمْن الَِّذي بَاَشَر َذلَِك ِمْنهُ َوأَمَّ

يَةُ َعلَْيهِ  يَةَ َكانَْت الدِّ لَةا، فَإِْن اْستََحبَّ اْلُمَصاُب الدِّ ْم أَْمَسُكوهُ فَيَُعاقَبُوَن ُعقُوبَةا ُموِجَعةا ُمنَكِّ

ا َسَواٌء.)الزهري(  ُكلِِّهْم يَْغَرُمونَهَا َجِميعا

يَةَ فَلَهُ اْثنَا َعَشرَ ■  فَإِْن َكاَن الَِّذي  -أَْلَف ِدْرهٍَم فِي َعْينَْيِه  إْن أََحبَّ الَِّذي فُقِئَْت َعْينَاهُ الدِّ

ا  يَةُ َجِميعا َوإِْن َكانُوا أَْمَسُكوهُ لِيَُصكَّهُ، أَْو  -أَْمَسُكوهُ إنََّما أَْمَسُكوهُ لِيَْفقَأَ َعْينَْيِه فََعلَْيِهْم الدِّ

يَةُ  َعلَى الَِّذي فَقَأَ َعْينَْيِه ُدوَن أَْصَحابِِه وإْن  لِيَْضِربَهُ، ََل يُِريُدوَن بَِذلَِك فَْقَء َعْينَْيِه، فَالدِّ

ْن أَْمَسَكهُ.)ربيعة( ْن بَاَشَر َذلَِك، َوِممَّ ا، ِممَّ  أََراَد اْلقََوَد أُقِيَد ِمْنهُْم َجِميعا

يَِة َعلَْيِهْم ُكلِِّهْم، َواْلَمْنُع ِمْن اْلقََوِد ِمْنهُْم ُكلِّهِ ⊙ ا إيَجاُب الدِّ ْم: فََخطَأٌ ََل قال المؤلف: أَمَّ

هُْم، إْشَكاَل فِيِه، َوتَنَاقٌُض ظَاِهٌر، ِِلَنَّهُْم ََل يَْخلُو ِمْن أَْن يَُكونُوا ُكلُّهُْم فَقَأَهُ أَْو لَْم يَْفقَأْهُ ُكلُّ 

ةا، ََل َسبِيَل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث  ِه فَاْلقََوُد َعلَْيِهْم فَإِْن َكانُوا ُكلُّهُْم فَقَأَ َعْينَيْ  -لَِكْن َمْن بَاَشَرهُ َخاصَّ

يَةُ َعلَْيِهْم ُكلِِّهْم َوََل فَْرَق  َوإِْن َكانُوا لَْيَس ُكلُّهُْم فَقَأَهُ، لَِكنَّ اْلُمبَاِشَر  -ُكلِِّهْم، َكَما الدِّ

يَِة فِي َذلَِك َمْن لَْم يَْفقَأْ َوََل َكَسَر َوََل قَطََع َخطَأٌ  ةا، فَإِْلَزاُم الدِّ  ََل َخفَاَء بِِه. َوهََذا -َخاصَّ

يَِة َعلَى َجِميِعِهْم، فَلَْم يَتَنَاقَْض  ا قَْوُل َربِيَعةَ فِي إيَجاِب اْلقََوِد َعلَى َجِميِعِهْم، أَْو الدِّ َوأَمَّ

ْجنَِي َعلَْيِه، َولَِكنَّهُ َخطَأٌ، ِِلَنَّ اْلُمْمِسَك آَخَر لِيَْفقَأ َعْينَْيِه، أَْو لِيَْقطََع يََدهُ، أَْو لِيَْخِصَي، أَْو لِيَ 

أَْو لِيَْضِرَب، ََل يَقَُع َعلَْيِه أَْلبَتَّةَ فِي اللَُّغِة، َوََل فِي الشَِّريَعِة اْسُم " فَاقٍِئ " َوََل اْسُم " 

قَاِطٍع " َوََل اْسُم " َكاِسٍر " َوََل اْسُم " َضاِرٍب " َوإَِذا لَْم يَُكْن َشْيئاا ِمْن هََذا فَََل قََوَد 

َ تََعالَى إنََّما قَاَل }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما َعلَْيِه  فِي َذلَِك، ِِلَنَّ َّللاَّ

 اْعتََدى َعلَْيُكْم{ .

ابَِّة[م  8111]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ َعْيُن الدَّ

ةَ ِعْنَدنَا إَلَّ فِي نَصِّ قُْرآٍن، أَ  ا نَْحُن، فَإِنَّهُ ََل ُحجَّ ِ َوأَمَّ َصلَّى  -ْو ُسنٍَّة ثَابِتٍَة، َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْو إْجَماٍع ُمتَيَقٍَّن، ََل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد، َولَْيَس فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة َشْيٌء  -َّللاَّ

 ِمْن هَِذِه اْلبََراِهيِن.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك، فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم »قَْد قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 فَََل يَُجوُز إْلَزاُم فَاقِِئ َعْيِن الدَّابَِّة إَلَّ َما أَْوَجبَهُ نَصٌّ أَْو إْجَماٌع.« َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

ُ تََعالَى }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَا ْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ فََواِجٌب َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بِهَِذِه اْْليَِة إْلَزاُمهُ قِيَمةَ َما نَقََص فَقَْط   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ابَِّة إَذا فُقِئَْت َعْينُهَا لَِصاِحبِهَا الشَّْرَوى، فَإِْن َرِضَي َجبَ ■  َرهَا بُِرْبِع فِي الدَّ

 ثََمنِهَا.)شريح(
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في عين الدابة الربع فَإِْن قُِطَع َذنَبُهَا أُْغِرَم َما نَقََصهَا.)الحسن بن حي ووافقه عطاء ■

 في عينها(

َشاٍة  فِي اْلفََرِس، َواْلبَِعيِر، َواْلبَقََرِة تُْفقَأُ َعْيُن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم: ُرْبُع ثََمنِِه، فَإِْن فَقَأَ َعْينَ ■ 

 فَلَْيَس فِي َذلَِك إَلَّ َما نَقََصهَا.)أبو حنيفة وزفر(

، َوُزفَُر ■  فِي أََحِد  -لَْيَس فِي ُكلِّ َذلَِك[ إَلَّ َما نَقََص ِمْن الثََّمِن فَقَْط.) َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأهل الظاهر( -قَْولَْيِه 

 ْيَن َدابٍَّة، أَْو َكَسَر ِرْجلَهَا، أَْو قَطََع َذنَبَهَا، فََعلَْيِه ثََمنُهَا ُكلِّهَا، أَْو ِمْثلِهَا.)الليث(إْن فَقَأَ عَ ■ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت ■  ْأِس إَلَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ لَْم يَْقِض فِي الرَّ

ِة ثَََل  ضعيف() ِمْن «)َوفِي َعْيِن اْلفََرِس بُِرْبِع ثََمنِهِ  -ٍث: اْلُمنَقِّلَِة، َواْلُموِضَحِة، َواْْلمَّ

 َولَْيَس بَِشْيٍء( -ِرَوايَِة أَبِي أَُميَّةَ إْسَماِعيِل ْبِن يَْعلَى الثَّقَفِيِّ 

َم اْلفََرَس، ثُمَّ َعْن ُشَرْيٍح أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكتََب إلَْيِه فِي ■  فََرٍس فُقِئَْت َعْينُهُ: أَْن يُقَوِّ

 يَُكوُن فِي َعْينِِه ُرْبُع قِيَمتِِه.)صحيح(

َعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُعَمْيٍر قَاَل: إنَّ ِدْهقَاناا فَقَأَ َعْيَن فََرٍس لُِعْرَوِة ْبِن اْلَجْعِد، فََكتََب َسْعُد ْبُن ■ 

ْهقَاَن، أَبِي َوقَّاٍص إلَى ُعَمَر بْ  ِن اْلَخطَّاِب يَْسأَلُهُ َعْن َذلَِك، فََكتََب ُعَمُر إلَْيِه: أَْن َخيِّْر الدِّ

َم اْلفََرُس  فَإِْن َشاَء أََخَذ اْلفََرَس، َوأَْعطَى الشَّْرَوى، َوإِْن َشاَء أَْعطَى ُرْبَع ثََمنِِه، فَقُوِّ

 ِعْشِريَن أَْلفاا، فََغِرَم َخْمَسةَ آََلٍف.)صحيح(

ْبُع ■   يَْعنِي ِمْن ثََمنِهَا. -َعْن َعْبِد اْلَكِريِم أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي َعْيِن الدَّابَِّة الرُّ

: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي َعْيِن َجَمٍل أُِصيبَْت بِنِْصِف ثََمنِِه ■  ْعبِيِّ ثُمَّ  -َعْن الشَّ

تِِه، َوََل ِمْن ِهَدايَتِِه، فَقََضى فِيِه بُِرْبِع نَظََر إلَْيِه بَْعُد فَ  قَاَل: َما أََراهُ نَقََص ِمْن قُوَّ

 ثََمنِِه.)ضعيف(

َوايَةُ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: أَنَّهُ قََضى فِي َذلَِك بِنِْصِف اْلقِيَمِة قال المؤلف ا الرِّ  -: َوأَمَّ

ا الَّتِي َعْن َعلِيٍّ َوَعْن ُعَمَر بِِمْثِل َذلَِك، فََوا ِد ْبِن  -ِهيَتَاِن: أَمَّ ْن ََل يُْدَرى َعْن ُمَحمَّ فَِهَي َعمَّ

 َوهَُو َمْفُروٌغ ِمْنهُ. -َعْن َجابٍِر اْلُجْعفِيِّ  -َوهَُو هَالٌِك  -َجابٍِر اْليََماِميِّ 

ا الَّتِي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَِمْثُل َذلَِك، ِِلَنَّهَا  َعْن  -َوهَُو َضِعيٌف  -َعْن ُمَجالٍِد َوأَمَّ

ْعبِيُّ إَلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر بِنَْحِو َعَشَرِة أَْعَواٍم. ْعبِيِّ َعْن ُعَمَر، َولَْم يُولَْد الشَّ  الشَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ اْلَحاِجِب إَذا أُِصيَب َحتَّى يَْذَهَب َشْعُرهُ[م

، َوََل إْجَماَع فِيَما يُتَيَقَُّن؛ فَاْلَواِجُب أَْن ََل يَِجَب فِيِهَما فِي فَإِْذ ََل نَصَّ فِي اْلَحاِجبَْيِن يَصِ  حُّ

َمةٌ.. ا فِي اْلَخطَأِ فَََل َشْيَء، ِِلَنَّ اِْلَْمَواَل ُمَحرَّ  اْلَعْمِد إَلَّ اْلقََوُد أَْو اْلُمفَاَداةُ ،َوأَمَّ

 -أقوال الفقهاء:

يَةُ.)الشعبي و■  سعيد بن المسيب وقال اِلخير وفي أحدهما نصف فِي اْلَحاِجبَْيِن الدِّ

 الدية(

يَةُ، َوفِي ُكلِّ َواِحٍد النِّْصُف.)النخعي وروى ■  ْنَساِن الدِّ َكاَن يُقَاُل فِي ُكلِّ اْثنَْيِن ِمْن اْْلِ

 ذلك عن الشعبي(
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يَ ■  ْجلَْيِن: نِْصُف الدِّ ِة يَْعنِي فِي ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما فِي اْلَحاِجبَْيِن، َوالشَّفَتَْيِن، َواْليََدْيِن، َوالرِّ

يَةُ.)روى عن شريح من طريق الحجاج بن أرطأة قَْوُل  - ْنَساِن الدِّ َوفِي ُكلِّ فَْرٍد فِي اْْلِ

، َوقَتَاَدةَ، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابِِهْم (  اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوأَْصَحابِِهَما(فِيهَا ُحُكوَمةٌ فَقَطْ ■   .) َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 -اآلثار:

يُق فِي اْلَحاِجِب إَذا أُِصيَب َحتَّى يَْذهََب  دِّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى أَبُو بَْكٍر الصِّ

بِِل. ا ِمْن اْْلِ  َشْعُرهُ، فَقََضى فِيِه ُموِضَحتَْيِن َعْشرا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكِريِم أَنَّهُ بَلََغهُ َعْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ عن َعْبد الْ ■  فِي اْلَحاِجِب  -َصلَّى َّللاَّ

ْبَع، َوفِيَما َذهََب ِمْنهُ بِاْلِحَساِب، فَإِْن أُِصيَب اْلَحاِجُب بَِما  ُص َشْعُرهُ أَنَّ فِيِه الرُّ يَتََحصَّ

َر اْلَحاِجِب فَقَْط، َولَْم يَُكْن لِْلُموِضَحِة قَْدٌر، فَإِْن أُِصيَب يُوِضُح َويُْذِهُب َشْعَرهُ: َكاَن قَدْ 

 بَِمْنقُولٍَة: َكاَن قَْدَر اْلَحاِجِب َواْلَمْنقُولَِة .

يَِة.■   َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت أَنَّ فِي اْلَحاِجِب اْلَواِحِد ثُلُُث الدِّ

 8111]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم ِديَةُ اأْلَْنف[م

ِ ََل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسبِيَل إلَى أَْن يُوَجَد فِي هََذا َخبٌَر َصِحيٌح َعْن َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اُث ..ُمْذ أَْربَِعِمائَِة َعاٍم َوأَْربَِعيَن َسنَةا  ، فَقَْد بََحَث َعْنهُ اْلبُحَّ ا ََل  -أَْصَلا َغْيَر َما َذَكْرنَا ِممَّ

ةُ،  يَِصحُّ ِعْنَد أََحدٍ  ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بِاْلَحِديِث، فَبَطََل أَْن يَُكوَن هُنَا َخبٌَر ثَابٌِت تَقُوُم بِِه اْلُحجَّ

..  َوََل قُْرآَن فِي َذلَِك أَْصَلا

َ تََعالَى بِِه َونَْلقَاهُ َعلَْيِه  -فَقَْولُنَا هَاهُنَا  ي َذلَِك أَثٌَر لَقُْلنَا أَنَّهُ لَْو َصحَّ ِعْنَدنَا فِ  -الَِّذي نَِديُن َّللاَّ

ْدنَا فِي الطَّاَعِة لَ   هُ.بِِه، َولََما َخالَْفنَاهُ، َولَْو َصحَّ ِعْنَدنَا فِي َذلَِك إْجَماٌع لَقُْلنَا بِِه، َولََما تََردَّ

ُمفَاَداةُ، َوََل َشْيَء فَإِْذ ََل ُسنَّةَ فِي َذلَِك، َوََل إْجَماَع، فَلَْيَس فِيِه إَلَّ اْلقََوُد فِي اْلَعْمِد، أَْو الْ 

َدْت  ِ تََعالَى }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ فِي اْلَخطَأِ، لِقَْوِل َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.٥قُلُوبُُكْم{ ]اِلحزاب:   [ َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء :

ِ ْبِن قَُسْيٍط(في اِلنف الدية.) يَِزيَد ْبِن عَ ■  ْبِد َّللاَّ

يَة وهو مادون المارُن.)الشعبي وروى عنه ماذهب من اِلنف ■  فِي اْلِعْرنِيِن الدِّ

 فبحسابه(

 في المارن الدية وهو كل ما دون العظم.)النخعي ومجاهد(■

يَة َوِهَي ُدوَن اْلِعْرنِيِن.)مجاهد ومكحول َوهُوَ ■  قَْوُل اْبِن  فِي َرْوثَِة اِْلَْنِف ثُلُُث الدِّ

 َحْنبٍَل َوإِْسَحاَق، َوقَتَاَدةَ (

ْوثَِة ■  يَةُ َوافِيَةٌ، فَإِْن أُِصيَب ِمْن الرَّ ْوثَِة الثُّلُُث، فَإَِذا بَلََغ ِمْن اْلَماِرِن اْلَعْظَم فَالدِّ فِي الرَّ

ْوثَِة.)مج  اهد (اِْلَْرنَبَةُ، أَْو َغْيُرهَا لَْم يَْبلُْغ اْلَعْظَم فَبِِحَساِب الرَّ

يَةُ َكاِملَةٌ، فََما أُِصيَب ِمْن اِْلَْنِف ُدوَن َذلَِك فَبِِحَساِب ■  فِي اِْلَْنِف إَذا أَْوَعى َجْدَعهُ الدِّ

 َذلَِك.)عمر بن عبد العزيز(

ا يَُكوُن َشْيناا، فَُسُدُس ِديَتِِه، َوإِْن َكاَن اْلَمْنِخَراِن ِمْنهَُما الشَّ ■  ْيُن، إْن ُكِسَر اِْلَْنُف َكْسرا
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يَِة، َوإِْن َكاَن  ا هَْبَرةا، فَلَهُ ثُلُُث الدِّ فَثُلُُث ِديَِة اْلَمْنِخَرْيِن، َوإِْن َكاَن َماِرُن اِْلَْنِف َمْهبُورا

هُ َخْمُسِمائَِة ِدينَاٍر، فَإِنْ  يَِة لَِعْينَْيِه، َوبَحُّ ا ُمْلتَِطياا يُبِحُّ َصْوتَهُ َكاْلَعْيِن، فَنِْصُف الدِّ  َمْهُشوما

يَِة، فَإِْن أُِصيَب قََصبَةُ  ، َوََل ِريٌح تُوَجُد ِمْنهُ، فَلَهُ ُرْبُع الدِّ َكاَن لَْيَس فِيِه َعْيٌب، َوََل ِغشٌّ

يَةُ ِمائَةٌ َوَخْمَسةٌ  -َوََل ِريَح َوََل يُوَجُد ِريُح َشْيٍء  -اِْلَْنِف فََجافَْت، َوفِيِه َشْيٌن  فَالدِّ

ا  ا طَيِّبَةا َوََل ِريَح َشْيٍء  -َضَرَب أَْنفَهُ فَبََرأَ  َوإِنْ  -َوِعْشُروَن ِدينَارا َغْيَر أَنَّهُ ََل يَِجُد ِريحا

يَِة.)روى عن عمر بن عبد العزيز أيضا( -  فَلَهُ ُعْشُر الدِّ

فِي ُكلِّ  -ئَِما ثُمَّ لَْم تَْلتَ  -فِي َرْوثَِة اِْلَْنِف ثُلُُث ِديَِة اِْلَْنِف، َوفِي اْلُجنَّابَتَْيِن إَذا ُخِرَمتَا ■ 

ْوثَِة ثُلُُث ِديَِة اِْلَْنِف، َوفِي قََصبَِة اِْلَْنِف إَذا  َواِحٍد ِمْنهَُما ثُلُُث ِديَِة اِْلَْنِف، َوفِي الرَّ

ثَََلثَةُ أَْبِعَرٍة.)روى عن مكحول من طريق الحجاج بن  -ثُمَّ اْنَجبََرْت  -اْنَكَسَرْت 

 أرطأة(

 بَِعَشَرِة َدنَانِيَر، َوإَِذا ُكِسَر بِِمائَِة ِدينَاٍر.)سليمان بن حبيب( فِي اِْلَْنِف إَذا ُوثِنَ ■ 

يَِة فَإِْن نَفََذْت فَالثُّلُثَاِن.)مجاهد(■   فِي َجائِفَِة اِْلَْنِف ثُلُُث الدِّ

 فِي اِْلَْنِف إَذا ُخِرَم ِمائَةُ ِدينَاٍر.)عطاء الخراساني(■ 

 َما َذَكْرنَا ُحْكٌم.)مالك والشافعي(فِيَما ُدوَن اْلَماِرِن ِمْن ُكلِّ ■ 

 -األحاديث واآلثار:

يَةُ.■   َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل: فِي اِْلَْنِف الدِّ

اِق: أَْحَسبُهُ َذَكَرهُ ■  زَّ ْوثَِة النِّْصُف قَاَل َعْبُد الرَّ  َعْن ُعَمَر.َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل فِي الرَّ

عن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ُ: َوَجْدنَا فِي ِكتَاٍب لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَيَُّما َعْظٍم ُكِسَر ثُمَّ ■ 

ُجبَِر َكَما َكاَن فَفِيِه ِحقَّتَاِن، فََراَجَعهُ اْبُن ُسَراقَةَ؟ فَقَاَل: أَيَُّما َكْسٍر أُِخَذ ِمْن اْلقََصبَتَْيِن؟ 

 ى ُعَمُر إَلَّ أَْن يَْجَعَل فِيِه اْلِحقَّتَْيِن.فَأَبَ 

 8112]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم ِديَةُ الشَّْعر[م

 -أقوال الفقهاء:

 في الشعر الدية.)الشعبي(■

يَةُ.) ُسْفيَانُ ■  يَةُ. َوفِي َشْعِر اللِّْحيَِة إَذا لَْم يَْنبُْت: الدِّ ْأِس إَذا لَْم يَْنبُْت: الدِّ  فِي َشْعِر الرَّ

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه( ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ  الثَّْوِريُّ

 في الشعر حكومة.)المالكية والشافعية(■

 -اآلثار:

اٍم الشَّقَِريِّ قَاَل: َمرَّ َرُجٌل بِقِْدٍر فََوقَ ■ ِ َسلََمةَ ْبِن تَمَّ َعْت ِمْنهُ َعلَى َرْأِس َعْن أَبِي َعْبِد َّللاَّ

لَهُ َسنَةا، فَلَْم يَْنبُْت، فَقََضى  َرُجٍل فَأَْحَرقَْت َشْعَرهُ، فََرفََع إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، فَأَجَّ

يَِة.  َعلِيٌّ َعلَْيِه فِيِه بِالدِّ

يَةُ، إذَ ■   ا لَْم يَْنبُْت.َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: فِي الشَّْعِر الدِّ

 8111الشَّاِربَاِن[م ]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم ِديَةُ 

َولَْيَس فِيِهَما َشْيٌء ِعْنَدنَا فِي اْلَخطَأِ، ِِلَنَّهُ ََل نَصَّ فِي َذلَِك، َوََل إْجَماَع إَلَّ اْلقََوَد فِي 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلَعْمِد فَقَْط   َوبِاَّلَلَّ
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 -أقوال الفقهاء:

ْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: اْجتََمَع لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز: أَنَّ َمْن َمَرطَ الشَّاِرَب فَفِيِه ِستُّوَن عَ ■

ا  ا. -ِدينَارا ا، فَفِيِهَما ِمائَةٌ َوِعْشُروَن ِدينَارا  فَإِْن َمَرطَا َجِميعا

اِق َوقَاَل َمْعَمٌر: بَلََغنِي فِي الشَّ ■ زَّ ا فِي ُكلِّ قَاَل َعْبُد الرَّ اِربَْيِن ِمائَةٌ َوِعْشُروَن ِدينَارا

ا..  َواِحٍد ِستُّوَن ِدينَارا

 8111اْلَعْقُل[م ]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم ِديَةُ 

ا بِاْلَعْمِد  فَإِْذ ََل نَصَّ فِي اْلَعْقِل َوََل إْجَماَع يَْثبُُت فِيِه فَََل َشْيَء فِي َذهَابِِه بِاْلَخطَأِ، َوأَمَّ

فَإِْن لَْم يَْذهَْب َعْقُل اْلُمْقتَصِّ ِمْنهُ فَََل َشْيَء َعلَْيِه،  -ا ِهَي َضْربَةٌ َكَضْربٍَة، َوََل َمِزيَد فَإِنَّمَ 

 فَقَْد اْعتََدى بِِمْثِل َما اُْعتُِدَي بِِه َعلَْيِه.

 -أقوال الفقهاء:

 في العقل الدية.)مجاهد(■

 -اآلثار:

ََلبَةَ، قَاَل: َرَمى َرُجٌل َرُجَلا بَِحَجٍر فِي َرْأِسِه، فََذهََب عن أَبي اْلُمهَلَِّب َعمُّ أَبِي قِ ■ 

َوهَُو  -َسْمُعهُ، َولَِسانُهُ، َوَعْقلُهُ، َويَبَِس َذَكُرهُ؟ فَقََضى فِيِه ُعَمُر بِأَْربَِع ِديَاٍت 

ْحَمِن ْبَن َعْمٍرو لَْم يُْدرِ  .)ضعيف() ِِلَنَّ أَبَا اْلُمهَلَِّب َعْبَد الرَّ  ْك ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب(َحيٌّ

ابِيَِة بَِعيٌر، َوفِي اْلبَاِضَعِة ■  َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: فِي الرَّ

ْمَحاِق أَْربٌَع، َوفِي اْلُموِضَحةِ  بِِل، َوفِي السِّ  بَِعيَراِن، َوفِي اْلُمتَََلِحَمِة ثَََلثَةُ أَْبِعَرٍة، ِمْن اْْلِ

يَِة، َوفِي  َخْمٌس، َوفِي اْلهَاِشَمِة َعْشٌر، َوفِي اْلُمنَقِّلَِة َخْمَس َعَشَرةَ، َوفِي اْلَمأُْموَمِة ثُلُُث الدِّ

يَةُ َكاِملَةٌ  ُجِل يُْضَرُب َحتَّى يَْذهََب َعْقلُهُ الدِّ يَةُ  -الرَّ أَْو يُْضَرُب َحتَّى يََغنَّ فَلَْم يَْفهَْم: الدِّ

يَةُ َكاِملَةٌ  َكاِملَةٌ، أَوْ  يَِة  -َحتَّى يُبَحَّ فَََل يُْفِهُم: الدِّ َوفِي َحلََمِة  -َوفِي َجْفِن اْلَعْيِن ُرْبُع الدِّ

يَِة.  الثَّْدِي ُرْبُع الدِّ

، َواْبُن َحْنبٍَل،  قال المؤلف: َوبِِه يَقُوُل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 َوأَْصَحابُهُْم.

 8111]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم ِديَةُ اللَّْحيَاِن َوالذَّقَُن[م

ا َكَسائِِر َما َسلَف، َوََل فَْرَق َوََل َشْيَء فِي َذلَِك بِاْلَخطَأِ، َوفِيِه اْلقََوُد بِاْلَعْمِد.  َوهََذا أَْيضا

 -أقوال الفقهاء:

 َر: َسْبَعةُ أَْبِعَرٍة.)مكحول(فِي اللَّْحيَْيِن إَذا ُكِسَر ثُمَّ اْنَجبَ ■ 

ا.)الشعبي(■   فِي اللَّْحِي إَذا ُكِسَر أَْربَُعوَن ِدينَارا

ْفلَى، َويُْفتَُح فَاهُ، فَيَْجَعلَهَا ■  ْنَساِن قَاَل: يُثَنِّي إْبهَاَمهُ، ثُمَّ تُْجَعُل قَْبَضتُهَُما السُّ فِي فَقَِم اْْلِ

ْفلَى، فَبِاْلِحَساِب.)سعيد ابن بَْيَن لَْحيَْيِه فََما نَقََص ِمْن فَ  ْتَحِة فَاهُ ِمْن قََصبَِة إْبهَاِمِه السُّ

 المسيب(

 8118]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم ِديَةُ اأْلََصابُِع[م

ََلةُ َوالسَََّلُم  -..َوأَنَّهُ  « اِْلََصابُِع َسَواٌء، هَِذِه َوهَِذِه َسَواءٌ »َصحَّ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل  -َعلَْيِه الصَّ

ْبهَاَم َوأَنَّهُ يَ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -ْعنِي اْلِخْنَصَر َواْْلِ « اِْلََصابُِع َعْشٌر َعْشرٌ »قَاَل:  -َعلَْيِه الصَّ
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ا اْلُخُروُج َعْنهُ َوبِاْليَقِيِن نَْدِري أَنَّهُ لَْيَس هَاهُنَا إَلَّ َعْمٌد أَْو َخطَأٌ  فَهََذا نَصٌّ ََل يََسُع أََحدا

ِ  َوقَْد َصحَّ َعنْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ تِي اْلَخطَأُ »أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ « . ُرفَِع َعْن أُمَّ

َدْت  ِ تََعالَى }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ َوَصحَّ قَْوُل َّللاَّ

ا  قُلُوبُُكْم{ َوَكاَن ُمْمِكناا أَْن يُْستَْثنَى ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمْن اْْلَخِر.  -ِن فََوَرَد هََذاِن النَّصَّ

تِي اْلَخطَأُ إَلَّ  يُْمِكُن أَْن يَُكوَن اْلُمَراُد: لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه، َوُرفَِع َعْن أُمَّ

 فِي ِديَِة اِْلََصابِِع.

ةا، ََل فِي اْلَخطَأِ َوَكاَن ُمْمِكناا أَْن يَكُ  وَن اْلُمَراُد: فِي اِْلََصابِِع َعْشٌر َعْشٌر فِي اْلَعْمِد َخاصَّ

َولَْم يَُجْز ِِلََحٍد أَْن يَِصيَر إلَى أََحِد اَِلْستِْثنَاَءْيِن إَلَّ بِيَقِيِن نَصٍّ أَْو إْجَماٍع، ِِلَنَّهُ َخبٌَر  -

 ِ ِ تََعالَى، َوَعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم..َونَْحُن َعلَى بَِصيَرٍة َويَقِيٍن ِمْن  - َعْن َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

يِن، ِِلَنَّهُ تََعالَى يَقُوُل }تِْبيَاناا لُِكلِّ  ى ِمْن هََذا اْلُحْكِم فِي الدِّ ِ تََعالَى ََل يََدُعنَا فِي َعما َّللاَّ

 [..2١َشْيٍء َوهُداى{ ]النحل: 

ِ تََعالَى فِي أَْن يُلِيَح لَنَا اْلَحقَّ فِي َذلَِك، فَََل هُداى إَلَّ فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك  َضاِرِعيَن إلَى َّللاَّ

 ِمْن قِبَلِِه تََعالَى، فَاْبتََدْأنَا بِاْلَعْمِد، فََوَجْدنَا النَّاَس ُمْختَلِفِيَن.

  ِديَةَ هُنَالَِك.فَطَائِفَةٌ قَالَْت: ََل َشْيَء فِي اْلَعْمِد إَلَّ اْلقََوُد فَقَْط، َوََل 

يَةُ.  َوقَالَْت طَائِفَةٌ: فِيِه اْلقََوُد أَْو الدِّ

يَِة فِي اْلَعْمِد فِي َذلَِك  ثُمَّ َرَجْعنَا إلَى اْلَخطَأِ فِي َذلَِك،  -فََوَجْدنَا اَِلْختََِلَف فِي ُوُجوِب الدِّ

يَِة فِي ا ُمتَيَقَّناا َعلَى ُوُجوِب الدِّ  اْلَخطَأِ فِي َذلَِك. فَلَْم نَِجْد إْجَماعا

يَِة فِي َذلَِك ُمْختَلِفِيَن فِيَما ُدوَن الثُّلُِث: فَطَائِفَةٌ قَالَْت: ِهَي فِي َمالِ   ثُمَّ َوَجْدنَا اْلقَائِلِيَن بِالدِّ

 اْلَجانِي.

ا فِي هََذا ا ِمْنهُْم أَْيضا ، َولَْم يَُجْز أَْن يُْلَزَم َوطَائِفَةٌ قَالَْت: ِهَي َعلَى َعاقِلَتِِه، فَلَْم نَِجْد إْجَماعا

ُ تََعالَى َعْنهُ اْلُجنَاَح  ، َوََل إْجَماٌع، بَْل قَْد أَْسقَطَ َّللاَّ اْلَجانِي َغَراَمةا لَْم يُوِجْبهَا َعلَْيِه نَصٌّ

ا  ، َوََل أَْن تُْلَزَم َعاقِلَتُهُ َغَراَمةا فِي َذلَِك بَِغْيِر نَ  -بِيَقِيٍن فِي َذلَِك، َولَْم يَُجْز أَْيضا صٍّ

ِ تََعالَى }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا َوَل  إْجَماٍع، بَْل النَّصُّ ُمْسقِطٌ َعْنهُْم َذلَِك بِقَْوِل َّللاَّ

 [ .0٦٢تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

نَا إلَى اْلَعْمِد فَلَْم يَُكْن بُدٌّ ِمْن فَبَطََل بِيَقِيٍن أَْن يَِجَب فِي اْلَخطَأِ فِي َذلَِك َشْيء.. فََرَجعْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إيَجاِب ِديَِة اِْلََصابِِع َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ ا َعلَى اْلَعاِمِد، َوإِمَّ إمَّ

لَِك َعلَى اْلُمْخِطِئ، أَْو َعلَى اْلُمْخِطِئ، أَْو َعلَى َعاقِلَِة اْلُمْخِطِئ َوقَْد َسقَطَ أَْن يَِجَب فِي ذَ 

يَةُ فِي  َعلَى َعاقِلَتِِه َشْيٌء بِنُُصوِص اْلقُْرآِن الَّتِي أَْوَرْدنَا فَلَْم يَْبَق فِي َذلَِك إَلَّ اْلَعاِمُد، فَالدِّ

، إْذ لَْم يَْبَق إَلَّ هَُو.  َذلَِك َواِجبَةٌ َعلَى اْلَعاِمِد بََِل َشكٍّ

ا  َ تَ  -أَْيضا [ َوَكاَن اْلَعاِمُد ٢1َعالَى يَقُوُل }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشورى: فَإِنَّ َّللاَّ

ُ  -بِنَصِّ اْلقُْرآِن  -ُمِسيئاا بَِسيِّئَتِِه، فَاْلَواِجُب  يَةُ إَذا أَْوَجبَهَا َّللاَّ أَْن يَُساَء إلَْيِه بِِمْثلِهَا، َوالدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  َوفِي إَساَءِة ُمِسيٍء، فَِهَي ِمْثُل َسيِّئَِة  -َصلَّى َّللاَّ

ا، فَإَِذا فَاتَْت اْلُمَماثَلَةُ  -َذلَِك اْلُمِسيِء بََِل َشكٍّ  ُ تََعالَى بِهَا أَْيضا َوَكَذلَِك اْلُحُدوُد إَذا أََمَر َّللاَّ

يَِة فِي َذلَِك.بِاْلقََوِد فِي اِْلََصابِِع َوَجبَْت اْلمُ   َماثَلَةُ بِالدِّ
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 8111]َمْسأَلَةٌ فِي ِديَة اأْلََصابِِع[م

حكم  -صلى َّللا عليه وسلم  -: هو أن النبي -وباَّلل تعالى التوفيق  -والذي نقول به 

في كل أصبع بعشر من اْلبل، فواجب بَل شك أن العشر المذكورة مقابلة لْلصبع 

شر، فعلى هذا في نصف اِلصبع نصف ففي كل جزء من اِلصبع جزء من الع

 وباَّلل تعالى التوفيق. -وهكذا في كل جزء  -العشر، وفي ثلث اِلصبع ثلث العشر 

في اِلصابع عشر  -صلى َّللا عليه وسلم  -وأما اِلصبع تشل: فقد جاء عن النبي 

فهذا عموم َل يخرج عنه إَل ما أخرجه نص أو إجماع، وقد قيل: إن في شلل  -عشر 

ديته كاملة، فالواجب القول بذلك، لعموم النص الذي ذكرنا وأما كسره فيفيق  اِلصبع

عنتا أو صحيحا، إَل أنه لم يبطل، فَل شيء في ذلك عندنا، فهذا النص الذي ذكرنا 

 -عليه الصَلة والسَلم  -يقتضي أن أصابع اليدين، والرجلين: سواء، لعموم ذكره 

قد صح بأن في  -صلى َّللا عليه وسلم  -ي اِلصابع.. فنظرنا فوجدنا النص عن النب

عليه الصَلة  -اِلصبع عشرا من اْلبل. واسم أصبع يقع على زائدة، ولم يخص 

 أصبعا زائدة من غيرها }وما كان ربك نسيا{ -والسَلم 

 -أقوال الفقهاء:

يَِة.)عروة بن الزبير(■  ْبهَاِم َواَلَّتِي تَلِيهَا نِْصُف الدِّ  فِي اْْلِ

 بع سواء عشر من اْلبل.)شريح ومسروقدية اِلصا■

فِي ُكلِّ قََصبٍَة ِمْن قََصِب اِْلََصابِِع قُِطَعْت أَْو ُشلَّْت ثُلُُث ِديَِة اِْلََصابِِع إَلَّ َما َكاَن ِمْن ■ 

ْبهَاِم نِْصُف ِديَتِهَا.)عمر بن ع بد إْبهَاِمهَا فَإِنََّما ِهَي قََصبَتَاِن، فَفِي ُكلِّ قََصبٍَة ِمْن اْْلِ

 العزيز والنخعي(

 في اِلصبع الزائدة، والسن الزائدة: ثلث ديتها.)معمر(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ْبهَاِم َواَلَّتِي تَلِيهَا نِْصَف ِديَِة ■ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي اْْلِ

 َوفِي اْلبِْنِصِر تِْسَعةُ أَْبِعَرٍة، َوفِي اْلِخْنَصِر ِستَّةُ أَْبِعَرٍة. اْليَِد، َوفِي اْلُوْسطَى َعَشَرةُ أَْبِعَرٍة،

ا، ■  ْبهَاِم َخْمَسةَ َعَشَر بَِعيرا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي اْْلِ

ا، َوفِي اْلبِ  ا، َوفِي اْلُوْسطَى َعْشرا ا، َوفِي اْلِخْنَصِر ِست اا.َوفِي السَّبَّابَِة َعْشرا  ْنِصِر تِْسعا

ْبهَاُم َواَلَّتِي تَلِيهَا فَفِيهَا نِْصُف ِديَِة اْليَِد ■  َوإَِذا  -َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه، قَاَل: إَذا قُِطَعْت اْْلِ

بِِل.  قُِطَعْت إْحَداهَُما فَفِيهَا َعْشٌر ِمْن اْْلِ

 اَل: اِْلََصابُِع َعْشٌر َعْشٌر.َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَ ■ َ

ينَا هََذا اْلقَْوَل َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَْبُل َوَعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت  ُ  -قال المؤلف: َوقَْد ُروِّ َرِضَي َّللاَّ

 َعْنهُْم ،

َحابَِة  ُ عَ  -َوْليَْعلَْم اْلَعالُِموَن أَنَّهُ لَْم يَأِْت َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ يَةَ فِي  -ْنهُْم َرِضَي َّللاَّ أَنَّ هَِذِه الدِّ

، َوََل يََراهَا إَلَّ فِي  يَةَ فِي اْلَعْمِد أَْصَلا اْلَخطَأِ، َوأَْعَجُب ِمْن َذلَِك َمْن ََل يََرى هَِذِه الدِّ

َ َعلَى السَََّلَمِة. ا، َونَْحَمُد َّللاَّ  اْلَخطَأِ، فََعَكَس اْلَحقَّ َعْكسا

 ْبِن اْلَخطَّاِب: فِي ُكلِّ أُْنُملٍَة ثُلُُث ِديَِة اِْلُْصبُِع.)ضعيف( َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن ُعَمرَ ■ 
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 عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في اِلصبع الزائدة ثلث دية اِلصبع.■ 

 8111]َمْسأَلَةٌ َما َجاَء فِي اْليَِد تَُشلُّ أَْو تُْقطَُع[م

، أَْو  ِحيفَةُ َوأَنَّهُ ََل قَْد َذَكْرنَا َما َجاَء فِي اْليَِد تَُشلُّ تُْقطَُع فِي ِكتَاِب اْبِن َحْزٍم، َوتِْلَك الصَّ

 يَِصحُّ َشْيٌء ِمْن َذلَِك.

ُ َعْنهَُما  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: َكاَن فِي ِكتَاِب أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر ■  أَنَّ  -َرِضَي َّللاَّ

ْجِل إَذا يَبَِسْت فَلَْم يَْستَِطعْ  أَْن يَْبُسطَهَا، أَْو بََسطَهَا فَلَْم يَْستَِطْع أَْن يَْقبَِضهَا، أَْو لَْم  فِي الرِّ

يَِة، فَإِْن نَاَل ِمْنهَا َشْيٌء اِْلَْرَض فَبِقَْدِر َما نَقََص ِمْنهَا   -تَنَْل اِْلَْرَض: فَفِيهَا نِْصُف الدِّ

، َولَْم يَأْتَِزْر بِهَا َولَْم يَْستَْصلِْح بِهَا: فَفِيهَا نِْصُف َوفِي اْليَِد إَذا لَْم يَأُْكْل بِهَا، َولَْم يَْشَرْب بِهَا

يَِة.  الدِّ

 َعْن َعاِصٍم َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي اْليَِد النِّْصُف.■ 

يَةِ ■  فََما  عن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: فِي اْليَِد نِْصُف الدِّ

 نَقََصْت فَبِاْلِحَساِب.

 َعْن َرُجٍل َعْن ِعْكِرَمةَ: فِي اْليَِد إَذا ُشلَّْت: ِديَتُهَا َكاِملَةا.■َ

 8111]َمْسأَلَةٌ َمْوِضع قَْطِع اْليَِد فِي اْلقَِصاص[م

 -أقوال الفقهاء:

يَِة، َوإِْن قُِطَعْت مِ ■  يَةُ ،ِوإَذا قُِطَعْت إْن قُِطَعْت اْليَُد ِمْن اْلَكفِّ فَنِْصُف الدِّ ْن اْلَمْنِكِب فَالدِّ

ْسِغ أَْو ِمْن اْلِمْرفَِق أَْو ِمْن اْلَمْنِكِب ُكلُّ  يَةُ َوَكَذلَِك لَْو قُِطَعْت ِمْن الرُّ  ِمْن اْلبََراِجِم: فَفِيهَا الدِّ

يَةُ فَقَْط.)النخعي(  َذلَِك الدِّ

ْعبِيِّ إَذا قُِطَعْت اْليَُد ِمْن اْلِمْفَصِل فَفِيهَا نِ ■  يَةُ.) الشَّ يَِة، َوِمْن اْلِمْرفَِق فَفِيهَا الدِّ ْصُف الدِّ

 ِمْن ِرَوايَِة َجابٍِر اْلُجْعفِيِّ وهو كذاب(

ْجُل ِمْثُل ■  بِِل إَذا قُِطَعْت ِمْن اْلَمْنِكِب، َوالرِّ فِي اْليَِد تُْستَأَْصُل َخْمُسوَن ِمْن اْْلِ

ا ُدونَهُ إلَى َمْوِضِع  َذلَِك.)عطاء ، وَعْن قَتَاَدةَ قَاَل: َسَواٌء قُِطَعْت اْليَُد ِمْن اْلَمْنِكِب أَْو ِممَّ

َواِر(  السِّ

: فَلَهُ ِديَةُ َما بَقَِي ِمْن اِْلََصابِِع فَقَْط فَإِْن ■  إْن قُِطَعْت أُْصبٌُع أَْو َذهَبَْت، ثُمَّ قُِطَعْت اْلَكفُّ

 :  فَلَهُ ِديَةُ اِْلََصابِِع ُكلِّهَا.)مالك(قُِطَعْت أُْنُملَةٌ، ثُمَّ قُِطَعْت اْلَكفُّ

ْنِد[م  8111]َمْسأَلَةٌ َكْسُر اْليَِد َوالزَّ

 -أقوال الفقهاء:

َراُع أَْو اْلَعُضُد أَْو اْلفَِخُذ أَْو السَّاُق ثُمَّ ■  ْجُل َوإَِذا ُكِسَرْت الذِّ إَذا ُكِسَرْت اْليَُد أَْو الرِّ

ا، فَإِْن َكاَن فِيهَا َعْثٌم فَأَْربَُعوَن ُجبَِرْت فَاْستََوْت فَفِي ُكلِّ وَ  اِحٍد ِعْشُروَن ِدينَارا

ا.)قتادة(  ِدينَارا

 إذا جبرت فليس فيها شئ.)شريح(■

ْجِل إَذا ُكِسَر أََحُد َزْنَدْيِه ثُمَّ اْنَجبََر: فَفِيِه َعَشَرةُ أَْبِعَرٍة.)مكحول(■   فِي الرِّ

 -اآلثار:

أُتَِي فِي ِرْجِل َرُجٍل ُكِسَرْت، فَقَاَل: ُكنَّا نَْقِضي فِيهَا بَِخْمِسِمائَِة أَنَّ نَافَِع ْبَن َعْلقََمةَ ■ 
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ِ َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن  ِدْرهٍَم، َحتَّى أَْخبََرنِي َعاِصُم ْبُن ُسْفيَاَن أَنَّ ُسْفيَاَن ْبَن َعْبِد َّللاَّ

مَّ تُْجبَُر َوتَْستَقِيُم، قُْلُت لِِعْكِرَمةَ: فَََل يَُكوُن اْلَخطَّاِب؟ فََكتََب بَِخْمِس أََواٍق فِي اْليَِد تُْكَسُر ثُ 

 فِيهَا ِعَوٌج َوََل َشلٌَل، قَاَل: نََعْم، قُْلت: فَقََضى فِيهَا اْبُن َعْلقََمةَ بِِمائَتَْي ِدْرهٍَم.

َراِع إَذا اْنَكَسَرْت ثُ ■  مَّ ُجبَِرْت فَاْستََوْت َعْن َرُجٍل َعْن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: فِي السَّاِق أَْو الذِّ

ا، أَْو ِحقَّتَاِن.  فِي َغْيِر َعْثٍم ِعْشُروَن ِدينَارا

ِ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ■  يَْستَِشيُرهُ فِي  -َوهَُو َعاِملُهُ بِالطَّائِِف  -َكتََب ُسْفيَاُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 طَّاِب: إْن َكانَْت ُجبَِرْت َصِحيَحةا فَلَهُ ِحقَّتَاِن.يَِد َرُجٍل ُكِسَرْت، فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر ْبُن اْلخَ 

ِ أَْو فِي َغْيِرِه[م  8111]َمْسأَلَةٌ قُِطَعْت يَُدهُ فِي َسبِيِل هللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِ تََعالَى ثُمَّ قَطََع إْنَساٌن يََدهُ اِْلُْخَرى: َغِرَم لَهُ ِديَتَ  ْيِن فَإِْن َمْن قُِطَعْت يَُدهُ فِي َسبِيِل َّللاَّ

 قُِطَعْت يَُدهُ فِي َحدٍّ َوقَطََع إْنَساٌن يََدهُ اِْلُْخَرى َغِرَم لَهُ ِديَةَ الَّتِي قَطََع.)قتادة(

عن الزهري: فِي َرُجٍل َمْقطُوِع اْليَِد قُِطَعْت اِْلُْخَرى، بَْعَد َذلَِك قَاَل: لَْو أُْعِطَي َعْقٌل ■

 ْيت َذلَِك َغْيَر بَِعيٍد ِمْن السََّداِد.بَِدْين"ربما يكون المقصود يدين"ٍ َرأَ 

⊙ ِ ا نَْحُن فَََل نَِزيُد َعلَى َما قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -»قال المؤلف: َوأَمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى أَْو فِي َحدٍّ  -فِي ِديَِة اِْلََصابِِع  }َوَما َكاَن َربَُّك َسَواٌء قُِطَعْت اِْلُْخَرى فِي َسبِيِل َّللاَّ

 نَِسي اا{

يَة[م  8112]َمْسأَلَةٌ أََصابُِع اْلَمْرأَِة فِي الدِّ

بِِل،  ا ِمْن اْْلِ َوقَْد َذَكْرنَا قَْبُل اْختََِلَف النَّاِس فِي هََذا َوأَنَّ فِيِهْم َمْن َرأَى فِي أُْصبُِعهَا َعْشرا

بِِل، َوفِي الثَّ  بِِل، َوفِي اِْلَْربََعِة ِعْشِريَن ِمْن َوفِي اْثنَْيِن ِعْشِريَن ِمْن اْْلِ ََلثَِة ثَََلثِيَن ِمْن اْْلِ

بِِل.  اْْلِ

ُجِل.  َوقَْوُل َمْن َرأَى أَنَّهَا فِي ُكلِّ َذلَِك َعلَى النِّْصِف ِمْن الرَّ

ُ تََعالَى ِعْنَد التَّنَاُزِع ِمْن الرَّ  : فََوَجَب َعلَْينَا َما اْفتََرَضهُ َّللاَّ ِ قَاَل َعلِيٌّ دِّ إلَى ِكتَاِب َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -تََعالَى، َوُسنَِّة نَبِيِِّه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَفََعْلنَا فََوَجْدنَاهُ  -َعلَْيِه الصَّ قَْد  -َصلَّى َّللاَّ

 « .اِْلََصابُِع َسَواٌء هَِذِه َوهَِذِه َسَواءٌ »قَاَل: 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -ْرأَِة َسَواٌء، نَصُّ ُحْكِمِه فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ أََصابَِع اْلمَ  َوأَنَّ أََصابَِع  -َعلَْيِه الصَّ

ُجِل َسَواٌء، بِنَصِّ ُحْكِمِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الرَّ ْجَماُع  -َصلَّى َّللاَّ فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك، َوقَْد َصحَّ اْْلِ

ُجِل بََِل َعلَى أَنَّ فِي أَْربََعِة أََصابِِع ِمْن الْ  ا: نِْصُف َما فِي َذلَِك ِمْن الرَّ َمْرأَِة فََصاِعدا

ََلةُ َوالسَََّلُم  -ِخََلٍف، فَإِْذ بََِل َشكٍّ فِي هََذا َوقَْد َحَكَم  أَنَّ أََصابَِعهَا َسَواٌء:  -َعلَْيِه الصَّ

َوفِي اِْلُْصبُِع اْلَواِحَدِة  -كٍّ فََواِجٌب أَْن يَُكوَن فِي أُْصبَُعْيِن نِْصُف َما فِي اِْلَْربَِع بََِل شَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -نِْصُف َما فِي اَِلْثنَْيِن   َوبِاَّلَلَّ

ِء[م  8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة اْليَِد الشََّلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِء ■   : ثُلُُث ِديَتِهَا.)مجاهد وابن المسيب وابن شبرمة(-فِي اْليَِد الشََّلَّ

ِء فِي اْليَِد ال■   : ُخْمُس ِديَتِهَا.)يزيد بن عبد َّللا بن قسيط(-إَذا قُِطَعْت  -شََّلَّ
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ِء ■   : ُحْكٌم.)مسروق والنخعي(-فِي اْليَِد الشََّلَّ

ِء تُْقطَُع: َشْيٌء، لَِجَمالِهَا.)ابن جريج َوبِِه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، ■  فِي اِْلُْصبُِع الشََّلَّ

 ،  َوأَْصَحابُهُْم(َوالشَّافِِعيُّ

 -األحاديث واآلثار:

ِه ■  ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اَدِة لَِمَكانِهَا  -قََضى فِي اْلَعْيِن اْلَعْوَراِء  ِء َوفِي الْ  -إَذا طُِمَسْت: ثُلَُث ِديَتِهَا  -السَّ  -يَِد الشََّلَّ

ْوَداِء  -إَذا قُِطَعْت: ثُلَُث ِديَتِهَا  ضعيف «)إَذا نُِزَعْت: ثُلَُث ِديَتِهَا -َوفِي السِّنِّ السَّ

 صحيفة(

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: فِي اْلَعْيِن اْلَعْوَراِء إَذا فُِضَخْت َواْليَِد ■ 

ِء إَذا قُ  ْوَداِء الشََّلَّ  ثُلُُث ِديَتِهَا. -إَذا َسقَطَْت  -ِطَعْت َوالسِّنِّ السَّ

يَِة.■  ِء إَذا قُِطَعْت: ثُلُُث الدِّ  َعْن يَْحيَى ْبِن يَْعُمَر َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: فِي اْليَِد الشََّلَّ

ِء َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي الْ ■  : -إَذا قُِطَعْت  -يَِد الشََّلَّ

ِء  ْجِل الشََّلَّ  : ثُلَُث ِديَتِهَا.-ثُلَُث ِديَتِهَا، َوفِي الرِّ

ْجِل[م يَة فِي أََصابِِع الرِّ  8111]َمْسأَلَةٌ الدِّ

َما َجاَء فِي َوقَْد َذَكْرنَا َما َجاَء َعْن َذلَِك فِي اِْلَثَِر، َوأَنَّهُ ََل يَِصحُّ ِمْن َذلَِك َشْيٌء إَلَّ 

ْجِل َكَما قُْلنَا فِي أََصابِِع اْليَِد َسَواٌء َسَواٌء، ََل يَْفتَِرُق  اِْلََصابِِع بِاْلقَْوِل فِي أََصابِِع الرِّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َشْيٌء ِمْن اْلُحْكِم فِي َذلَِك فِي َجِميِع اْلَمَسائِِل لُِعُموِم قَْولِِه   -َعلَْيِه الصَّ

 يَْعنِي ُكلَّ َواِحَدٍة.« ُع َسَواٌء َوفِي اِْلََصابِِع َعْشٌر َعْشرٌ اِْلََصابِ »

 -اآلثار:

يَةُ، ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي اِْلَْنِف، َوفِي اللَِّساِن الدِّ

يَةُ، َوفِي اْلَعْيِن النِّْصُف، َوفِي اِْلُذُ  ِن النِّْصُف، َوفِي اْليَِد النِّْصُف، َوفِي َوفِي الذََّكِر الدِّ

ْجِل النِّْصُف.  الرِّ

ْجِل إَذا يَبَِسْت ■  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: َكاَن فِي ِكتَاِب أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر: أَنَّ فِي الرِّ

ْقبَِضهَا، أَْو لَْم تَنَْل اِْلَْرَض فَبِقَْدِر َما فَلَْم يَْستَِطْع أَْن يَْبُسطَهَا، أَْو يَْبُسطُهَا فَلَْم يَْستَِطْع أَْن يَ 

 نَقََص ِمْنهَا.

َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: َوفِي ■

يَِة، أَْو ِعْدُل َذلَِك ِمْن الذَّهَِب أَْو اْلوَ  ْجِل نِْصُف الدِّ  ِرِق، فَإَِذا نَقََصْت، فَبِاْلِحَساِب..الرِّ

يَة فِي اللَِّساِن[م  8111]َمْسأَلَةٌ الدِّ

ا  -ََل يَِجَب فِي اللَِّساِن  ا  -إَذا َكاَن َعْمدا إَلَّ اْلقََوُد أَْو اْلُمفَاَداةُ، ِِلَنَّهُ ُجْرٌح، َوََل َمِزيَد َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.وَ  -فََمْرفُوٌع بِنَصِّ اْلقُْرآِن  -اْلَخطَأُ   بِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 في اللسان الدية.)النخعي وعطاء (■

يَةُ َكاِملَةا، َوَما نَقََص ُدوَن َذلَِك  -َما قُِطَع ِمْن اللَِّساِن فَبَلََغ أَْن يَْمنََع اْلَكََلَم ُكلَّهُ ■  فَفِيِه الدِّ

 فَبِِحَسابِِه.)عمر بن عبد العزيز(
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يَةُ َكاِملَةا فَإِْن قُِطَعْت أََسلَتُهُ فَتَبَيََّن بَْعُض اْلَكََلِم، فَإِنَّهُ بَِحَسبِِه بِاْلُحُروِف فِي اللِّ ■  َساِن الدِّ

يَِة  - يَِة.)مجاهد( -إْن بَيََّن نِْصَف اْلُحُروِف: فَنِْصُف الدِّ  َوإِْن بَيََّن الثُّلَُث: فَثُلُُث الدِّ

و إذا قطع منه ما يذهب به الكَلم.)عطاء وابن أبي تجب الدية في اللسان إذا قطع أ■ 

، َوأَْحَمُد، َوأَْصَحابُهُْم( افِِعيُّ  نجيح وأَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّ

 -اآلثار:

دِّيُق ■ ُ َعْنهُ  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى أَبُو بَْكٍر الصِّ فِي اللَِّساِن إَذا  -َرِضَي َّللاَّ

يَِة قُِطَع بِ  فَإِْن قُِطَع ِمْن أََسلَتِِه فَتََكلََّم َصاِحبُهُ: فَفِيِه نِْصُف  -إَذا نُِزَع ِمْن أَْصلِِه  -الدِّ

يَِة.)ضعيف منقطع(  الدِّ

يَةُ، فَإِْن قُِطَعْت أََسلَتُهُ ■ٍ  فَبَيََّن  -َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: قََضى أَبُو بَْكٍر فِي اللَِّساِن إَذا قُِطَع الدِّ

يَِة.)ضعيف منقطع( -ْعَض اْلَكََلِم َولَْم يُبَيِّْن بَْعَضهُ بَ   فَنِْصُف الدِّ

َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: فِي ■ٍ 

فَفِيِه  -فَبَلََغ أَْن يَْمنََع اْلَكََلَم  -اللَِّساِن اللَِّساِن إَذا اُْستُْؤِصَل ِديَةٌ َكاِملَةٌ، َوَما أُِصيَب ِمْن 

يَةُ َكاِملَةا.)ضعيف منقطع(  الدِّ

يَةُ ■َ  َوَعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ِمْثُل  -َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: فِي اللَِّساِن الدِّ

 َذلَِك.

 8118ْخَرِس[م]َمْسأَلَةٌ ِديَة لَِساِن اأْلَْعَجِم َواأْلَ 

ِ تََعالَى }َواْلُحُرَماُت  لَِساُن اِْلَْخَرِس َكَغْيِرِه، َواِْلَلَُم َواِحٌد، َواْلقََوُد َواِجٌب، لِقَْوِل َّللاَّ

ِغيِر 0١٢قَِصاٌص{ ]البقرة:  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -[ أَْو اْلُمفَاَداةُ، َوَكَذلَِك لَِساُن الصَّ  َوبِاَّلَلَّ

 -:أقوال الفقهاء

ِحيِح.)قتادة(■  ا فِي لَِساِن الصَّ  فِي لَِساِن اِْلَْخَرِس الثُّلُُث ِممَّ

، َوأَْصَحابُهُْم(■   لَْيَس فِيِه إَلَّ ُحُكوَمةٌ.) َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

يَِة.)قتادة وابن شبرمة(■   فِي لَِساِن اِْلَْعَجِميِّ ثُلُُث الدِّ

 ها.)روى عن النخعي(في لسان اِلعجمي الدية كل■

 -اآلثار:

يَِة.■   َعْن َمْكُحوٍل قَاَل: قََضى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي لَِساِن اِْلَْخَرِس يُْستَأَْصُل بِثُلُِث الدِّ

لَةً بَِغْيِر إْذِن  ]َمْسأَلَةٌ قَطََع يًَدا فِيَها أََكلَةٌ أَْو قَلََع ِضْرًسا َوِجَعةً أَْو ُمتَأَكِّ

 1118َصاِحبَِها[م

ُ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{  قَاَل َّللاَّ

 [8]المائدة: 

[ 0١٢َوقَاَل تََعالَى: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

. 

ِ تََعالَى، فَيُْنظَُر، فَإِْن قَاَمْت بَيِّنَةٌ، أَْو َعلَِم فَاْلَوا ْيِن ِمْن َكََلِم َّللاَّ ِجُب اْستِْعَماُل هََذْيِن النَّصَّ

 هَا إَلَّ اْلَحاِكُم أَنَّ تِْلَك اْليََد ََل يُْرَجى لَهَا بُْرٌء، َوََل تََوقٌُّف، َوأَنَّهَا ُمْهلََكةٌ َوََل بُدَّ، َوََل َدَواَء لَ 

 ِ ُ  -اْلقَْطُع، فَََل َشْيَء َعلَى اْلقَاِطِع، َوقَْد أَْحَسَن، ِِلَنَّهُ َدَواٌء، َوقَْد أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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 بِاْلُمَداَواِة. -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا بِِه َعْن َصََلتِِه، ْرِس إَذا َكاَن َشِديَد اِْلَلَِم قَاِطعا َوَمَصالِِح أُُموِرِه،  َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي الضِّ

ِ ■ فَهََذا تََعاُوٌن َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى..  َعْن يَْحيَى ْبِن أَُساَمةَ ْبِن َشِريٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ، غَ » -َصلَّى َّللاَّ َ لَْم يََضْع َداءا إَلَّ َوَضَع لَهُ ِشفَاءا ْيَر َداٍء تََداُووا فَإِنَّ َّللاَّ

ِ؟ قَاَل: اْلهََرمُ   « .َواِحٍد؟ قَالُوا: َوَما هَُو يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه  ََلةُ َوالسَََّلُم  -فََمْن َداَوى أََخاهُ اْلُمْسلَِم َكَما أََمَرهُ َّللاَّ  -َعلَْيِه الصَّ

ُ تََعالَى }َما َعلَ   [ .١0ى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة: فَقَْد أَْحَسَن، قَاَل َّللاَّ

ْرُس تَتََوقَُّف أَْحيَانَا، َوََل يَْقطَُع  ا إَذا َكاَن يُْرَجى لِْْلََكلَِة بُْرٌء أَْو تََوقٌُّف، َوَكاَن الضِّ َوأَمَّ

، َوقَْد ُشْغلُهُ َعْن َصََلتِِه، َوَمَصالِِح أُُموِرِه، فََعلَى اْلقَاِطِع َواْلقَالِِع: اْلقَوَ  ُد، ِِلَنَّهُ ِحينَئٍِذ ُمتََعدٍّ

ُ تََعالَى بِاْلقَِصاِص فِي اْلقََوِد.  أََمَر َّللاَّ

َعِر َواْلَحَدِب[م  8111]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ اْلبََحِح َواْلَغنَِن َوالصَّ

ئَِة، فَََل يَتَ  -اْلبََحُح  ُكلَّ  -بَيَُّن اْلَكََلُم هَُو ُخُشونَةٌ تَْعِرُض ِمْن فَْضٍل نَاِزٍل فِي أَنَابِيِب الرِّ

 هَُو ُخُروُج اْلَكََلِم ِمْن اْلِمْنَخَرْيِن. -َوقَْد يَِزيُد َحتَّى ََل يَتَبَيََّن أَْصَلا َواْلَغنَُن  -اْلبَيَاِن 

َعُر   هَُو ِميُل اْلَوْجِه ُكلِِّه إلَى نَاِحيٍَة َواِحَدٍة بِاْنفِتَاٍل ظَاِهٍر. -َوالصَّ

ا، تَقَوُّ  -َواْلَحَدُب  ْدِر، َوقَْد يَْجتَِمَعاِن َمعا ْلِب، أَْو فَقََراِت الصَّ ٌس، َوإِْنَحاٌء فِي فَقََراِت الصُّ

ِغيِر  َ اْلَعافِيَةَ.. -َوقَْد يَْعِرُض لِْلَكبِيِر َكَما يَْعِرُض لِلصَّ   نَْسأَُل َّللاَّ

ا َما بَلََغ، فَإِْن َحَدَث ِمْثُل َذلَِك، إْن َحَدَث ُكلُّ َذلَِك ِمْن َضْرٍب َعْمٍد اُْقتُصَّ بِِمْثِل َذلَِك  بَالِغا

َوََل يَُجوُز أَْن  -َوإَِلَّ فَََل َشْيَء َعلَى اْلَجانِي أَْكثََر ِمْن أَْن يُْعتََدى َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى 

هُ َحْيُث بَلََغهُ هَُو بِظُْلِمِه لَفََعْلنَا، َولَْو قََدْرنَا َعلَى أَْن نُبَلِّغَ  -يُْعتََدى َعلَْيِه بَِما لَْم يَْعتَِد هَُو بِِه 

 َولَِكْن إْذ َعَجْزنَا َعْن َذلَِك فَقَْد َسقَطَ َعنَّا َما ََل يُْقَدْر َعلَْيِه.

ا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ُ نَْفسا ِ تََعالَى }َل يَُكلُِّف َّللاَّ  [ .82٦لِقَْوِل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  «..إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ » -َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

َعِر ■  ُجُل إَلَّ ُمْنَحِرفاا  -فِي الصَّ يَِة َخْمُسِمائَِة ِدينَاٍر.)عمر  -إَذا لَْم يَْلتَفُِت الرَّ نِْصُف الدِّ

 بن عبد العزيز ومعمر(

 ي َذلَِك إَلَّ ُحُكوَمةٌ.)أبو حنيفة ومالك والشافعي(لَْيَس فِ ■ 

 -اآلثار:

يَةُ َكاِملَةٌ ■  يَةُ َكاِملَةٌ، َوفِي اْلبََحِح الدِّ َعْن َمْكُحوٍل أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَاَل: فِي اْلَحَدِب الدِّ

يَِة، َوفِي اْلَغنَِن بِقَْدِر َما َغنََّن. َعِر نِْصُف الدِّ  َوفِي الصَّ

َعِر ■  يَةُ َكاِملَةٌ. -إَذا لَْم يُْلتَفَْت  -َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: فِي الصَّ  الدِّ

يَة فِي الظُّْفِر[م  8111]َمْسأَلَةٌ الدِّ

اْلُمفَاَداِة، فَقَْط، أَْو  -فَإِْذ ََل نَصَّ فِي هََذا، َوََل إْجَماَع: فَََل َشْيَء فِيِه إَلَّ اْلقََوُد فِي اْلَعْمِد 

ا فِي اْلَخطَأِ فَََل َشْيَء فِيِه  -فَإِنَّهُ ُجْرٌح  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوأَمَّ  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:
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 فِي الظُّْفِر إَذا أَْعَوَر: ُخْمُس ِديَِة اِْلُْصبُِع.)أحمد بن حنبل وإسحاق(■ 

يَِة َعْشَرةُ َدنَانِيَر.)عمر بن  فِي الظُّْفِر إَذا نُِزَع فَُعرَّ أَْو َسقَطَ ■  أَْو اْسَودَّ: اْلُعْشُر ِمْن الدِّ

 عبد العزيز(

: فَنَاقَةٌ، إْن لَْم يَْنبُْت الظُّْفُر: فَنَاقَةٌ أيضا.)مجاهد(■   إْن اْسَودَّ الظُّْفُر أَْو اْعَورَّ

 ْم يَُكْن: فَاْبُن لَبُوٍن.)أذينة(فِي الظُّْفِر إَذا طُِرَحْت، فَلَْم تَْنبُْت: بِْنُت َمَخاٍض، فَإِْن لَ ■ 

 فيه حكومة.)مالك والشافعي(■

 -اآلثار:

َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: فِي الظُّْفِر إَذا أَْعَوَر بَِعيٌر، َوإَِذا ثَبََت: فَُخْمَسا ■ 

ثُمَّ اْنَجبََر: ثُلُثَا بَِعيٍر، َوفِي قََصبَِة بَِعيٍر، َوفِي ُكلِّ ِمْفَصٍل ِمْن َمفَاِصِل اِْلُْصبُِع إَذا اْنَكَسَر 

 اِْلَْنِف إَذا اْنَكَسَرْت ثُمَّ اْنَجبََرْت: ثَََلثَةُ أَْبِعَرٍة.

َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت فِي الظُّْفِر يُْقلَُع إْن َخَرَج أَْسَوَد أَْو لَْم يَْخُرْج: فَفِيِه ■ 

 َخَرَج أَْبيََض َخْمَسةُ َدنَانِيَر. َعْشَرةُ َدنَانِيَر، َوإِنْ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: فِي الظُّْفِر إَذا أَْعَوَر: ُخْمُس ِديَِة اِْلُْصبُِع.■ 

عن عكرمة وعمرو بن شعيب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: فِي الظُّْفِر إَذا اْعَرْنَجَم ■

 َوفََسَد: قَلُوٌص.

يَة فِي الشَّفَتَْيِن[م]َمْسأَلَةٌ ا  8111لدِّ

 ِ ةٌ فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ، َوََل ُحجَّ ، َوََل إْجَماٌع أَْصَلا فَتَْيِن نَصٌّ َوََل يَِصحُّ فِي الشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - فَتَْيِن: اْلقََودُ  -َصلَّى َّللاَّ َمةٌ.. فَاْلَواِجُب فِي الشَّ فِي اْلَعْمِد، أَْو  َواِْلَْمَواُل ُمَحرَّ

 اْلُمفَاَداةُ، ِِلَنَّهُ ُجْرٌح.

ا فِي اْلَخطَأِ فَََل َشْيَء..  َوأَمَّ

 -أقوال الفقهاء:

يَة.)سعيد بن المسيب(■ َ ْفلَى ثُلُثَا الدِّ يَِة، َوفِي الشَّفَِة السُّ  فِي الشَّفَِة اْلُعْليَا ثُلُُث الدِّ

 في الشفتين خمسون من اْلبل.)عطاء(■

يَِة.)قتادة(فِي ■  فَتَْيِن نِْصُف الدِّ  إْحَدى الشَّ

بِِل.)الشعبي ومجاهد(■  ْفلَى فِي اْْلِ ُل السُّ فَتَاِن َسَواٌء، َوإِنََّما تُفَضَّ  الشَّ

 -اآلثار:

فَِة اْلُعْليَا ثُلُُث ■  يَِة، َوفِي الشَّ عن َمْكُحوٍل َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: فِي اْلَحاِجِب ثُلُُث الدِّ

يَِة، ِِلَنَّهَا تَُردُّ الطََّعاَم َوالشََّراَب.ا ْفلَى ثُلُثَا الدِّ يَِة، َوفِي الشَّفَِة السُّ  لدِّ

بِِل.■  يَةُ ِمائَةٌ ِمْن اْْلِ فَتَْيِن الدِّ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى أَبُو بَْكٍر فِي الشَّ

فَتَْيِن النِّْصُف َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: ■  يَْعنِي: نِْصَف  -فِي إْحَدى الشَّ

يَِة.  الدِّ

يَة فِي السَّْمِع[م  8111]َمْسأَلَةٌ الدِّ

ُ تََعالَى فِي اْلقُْرآِن، أَْو َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  َرائُِع ََل يُوِجبُهَا إَلَّ َّللاَّ ََلةُ  -َوالشَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  َمةٌ، إَلَّ بِنَصٍّ أَْو  فَََل َشْيَء فِي -َوالسَّ ْمِع بِاْلَخطَأِ، ِِلَنَّ اِْلَْمَواَل ُمَحرَّ َذهَاِب السَّ
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 إْجَماٍع.

ا فِي اْلَعْمِد، فَإِْن أَْمَكَن اْلقَِصاُص ِمْنهُ بِِمْثِل َما َضَرَب فََواِجٌب، َويَُصبُّ فِي أُُذنِِه َما  َوأَمَّ

ا يُْؤَمُن َمَعهُ َموْ   تُهُ، فَهََذا هَُو اْلقَِصاُص.يُْبِطُل َسْمَعهُ، ِممَّ

 -أقوال الفقهاء:

 فِي َذهَاِب السَّْمِع َخْمُسوَن.)مجاهد(■ 

، َوأَْصَحابُهُْم(■  يَةُ.) أَبُو َحنِيفَةَ َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ ْمِع الدِّ  فِي َذهَاِب السَّ

يَةُ.)أبو حنيفة(■   فِي َذهَاِب الشَّمِّ الدِّ

 -اآلثار:

لَِّب َعمُّ أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: َرَمى َرُجٌل َرُجَلا بَِحَجٍر فِي َرْأِسِه، فََذهََب عن أبي اْلُمهَ ■ 

َسْمُعهُ، َولَِسانُهُ، َوَعْقلُهُ، َويَبَِس َذَكُرهُ فَقََضى فِيِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب بِأَْربَِع 

 ِديَاٍت.)ضعيف منقطع(

يَة فِي اأْلُُذن[م  8112]َمْسأَلَةٌ الدِّ

ةَ  قَدْ  ا نَْحُن فَََل ُحجَّ يَةُ.. َوأَمَّ َذَكْرنَا فِي َصِحيفَِة اْبِن َحْزٍم َوَحِديِث َمْكُحوٍل: فِي اِْلُُذنَْيِن الدِّ

 ِ ِ تََعالَى، أَْو َكََلِم َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِعْنَدنَا إَلَّ فِي َكََلِم َّللاَّ إْجَماٍع ُمتَيَقٍَّن  -َصلَّى َّللاَّ

َمْدَخَل لِلشَّكِّ فِيِه، َولَْيَس هَاهُنَا َشْيٌء ِمْن َذلَِك، فَََل َشْيَء فِي اِْلُُذنَْيِن إَلَّ اْلقََوُد، أَْو  ََل 

 اْلُمفَاَداةُ فِي اْلَعْمِد، ِِلَنَّهُ ُجْرٌح َوََل َشْيَء فِي اْلَخطَأِ فِي َذلَِك لَِما َذَكْرنَا.

 -أقوال الفقهاء:

يَِة.)شريح وقاله عطاء ومجاهد إذا استؤصلت ، َوبِِه يَقُوُل  فِي اِْلُُذِن نِْصفُ ■  الدِّ

، َوأَْحَمُد َوأَْصَحابُهُْم( ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، الشَّافِِعيُّ  إْبَراِهيُم النََّخِعيُّ

 -اآلثار:

يَق قََضى فِي اِْلُُذِن بَِخْمَس َعْشَرةَ فَرِ ■ دِّ يَضةا َولَْم يَْقِض عن طاوس: أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ

 فِيهَا أََحٌد قَْبلَهُ، َوقَاَل: يَُواِريهَا الشَّْعَر َواْلِعَماَمةَ َواْلقَلَْنُسَوةَ.

بِِل، َوقَاَل: إنََّما ■  يَق قََضى فِي اِْلُُذِن َخْمَسةَ َعَشَر ِمْن اْْلِ دِّ َعْن ِعْكِرَمةَ أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ

ةا يَُغيِّبُهَا الشَّْعُر َواْلِعَماَمةُ.هَُو َشْيٌء ََل يَُضرُّ َسْمعا   ا، َوََل يَْنقُُص قُوَّ

يَِة ■ قَاَل  -عن طاوس أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي اِْلُُذِن إَذا اُْستُْؤِصلَْت بِنِْصِف الدِّ

اِق: َوالنَّاُس َعلَْيِه. زَّ  َعْبُد الرَّ

يَِة، أَْو ِعْدِل َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى عُ ■  َمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي اِْلُُذِن بِنِْصِف الدِّ

 َذلَِك ِمْن الذَّهَِب َواْلَوِرِق.

يَةُ، َوفِي اللَِّساِن ■  َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي اِْلَْنِف الدِّ

يَةُ، َوفِ  يَةُ، َوفِي الذََّكِر الدِّ ي اْلَعْيِن النِّْصُف، َوفِي اِْلُُذِن النِّْصُف، َوفِي اْليَِد النِّْصُف، الدِّ

فَتَْيِن النِّْصُف. ْجِل النِّْصُف، َوفِي إْحَدى الشَّ  َوفِي الرِّ

يَةُ، َوُكلُّ َواِحٍد فَ ■  فِيِه َعْن َعْلقََمةَ ْبِن قَْيٍس قَاَل: قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: ُكلُّ َزْوَجْيِن فَفِيِهَما الدِّ

يَةُ.  الدِّ

 8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة الذََّكُر َواأْلُْنثَيَْيِن[م



 

271 
 

قَْد َذَكْرنَا َما َجاَء فِي َذلَِك فِي َصِحيفَِة َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َوَصِحيفَِة َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، 

ْنهُ َشْيٌء.. فَإِْذ ََل يَِصحُّ َوَخبَِر َمْكُحوٍل، َوَرُجٍل ِمْن آِل ُعَمَر، َوأَنَّ ُكلَّ َذلَِك ََل يَِصحُّ مِ 

يَِة فِي الذََّكِر َواِْلُْنثَيَْيِن َشْيٌء، ََل نَصٌّ َوََل إْجَماٌع، فَاْلَواِجُب أَْن ََل يَِجَب فِي َذلَِك  فِي الدِّ

 ْرٌح.َشْيٌء فِي اْلَخطَأِ، َوأَْن يَِجَب فِي َذلَِك اْلقََوُد فِي اْلَعْمِد أَْو اْلُمفَاَداةُ، ِِلَنَّهُ جُ 

 -أقوال الفقهاء:

يَِة، ِِلَنَّ اْلَولََد يَُكوُن ِمْنهَا.)ابن ■  يَِة، َوفِي اْليُْسَرى ثُلُثَا الدِّ فِي اْلبَْيَضِة اْليُْمنَى ثُلُُث الدِّ

 المسيب(

يَةُ.)مسروق(■   اْلبَْيَضتَاِن َسَواٌء، فَفِيِهَما الدِّ

يَة وفي ذكر الخصي حكُم.)ال■   نخعي(فِي اْلَحَشفَِة الدِّ

يَةُ.)طاوس(■  فِي الذََّكِر الدِّ

يَةُ، ■  يَةُ إَذا أُِصيبَْت؟ قُْلُت: فَاْستُْؤِصَل الذََّكُر؟ قَاَل: فَالدِّ عن عطاء :فِي اْلَحَشفَِة الدِّ

ا بَقَِي بَْعُد؟ قَاَل: ُجْرٌح يَُرافِ  يِه، قُْلُت: أََرأَْيت إْن اُْستُْؤِصلَْت اْلَحَشفَةُ ثُمَّ أُِصيَب َشْيٌء ِممَّ

قُْلُت: فََذَكُر الَِّذي ََل يَأْتِي النَِّساَء؟ قَاَل: ِمْثُل َما فِي َذَكِر الَِّذي يَأْتِي النَِّساء. قُْلت: اْلَكبِيُر 

يَْعنِي ِديَتَهُ؟ قَاَل: بَلَى، قُْلت: َواْلبَْيَضتَاِن فِي  -الَِّذي قَْد َذهََب َذلَِك ِمْنهُ أَلَْيَس يَُوفَّى قَْدَرهُ 

 بَْيَضٍة َخْمُسوَن َخْمُسوَن؟ قَاَل ُمَجاِهٌد: ََل يُْفَصُل بَْينَهَُما. ُكلِّ 

 فِي َذَكِر الَِّذي ََل يَأْتِي النَِّساَء ثُلُُث ِديَِة َذَكِر الَِّذي يَأْتِي النَِّساَء.)قتادة(■ 

، َوأَبُو َحنِيفَةَ(■  بِيِّ ُحُكوَمةٌ.) َمالٌِك: َوالثَّْوِريُّ  فِي َذَكِر الصَّ

 فِي َذَكِر ]الَِّذي ََل يَأْتِي النَِّساَء ُحُكوَمةٌ.)أبو حنيفة وأصحابه( ■

يَةُ َكاِملَةا.)الشافعي(■  ، َواْلهَِرِم، َواْلِعنِّيِن الدِّ بِيِّ ، َوالصَّ  فِي َذَكِر اْلَخِصيِّ

  -األحاديث واآلثار:

ُ  -عن طاوس أَنَّ ِعْنَدهُ ِكتَاباا َعْن النَّبِيِّ ■ إَذا قُِطَع الذََّكُر فَفِيِه » -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف منقطع(«)قَْد اْنقَطََعْت َشْهَوتُهُ َوَذهََب نَْسلُهُ  -ِمائَةُ نَاقٍَة 

يَةُ.) وَعْن َشْيٍخ ■  َكِر الدِّ َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي الذَّ

 (َعْن ُعَمَر ِمْثلَهُ 

 عن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ فِي إْحَدى اْلبَْيَضتَْيِن النِّْصُف.■ 

يَِة َكاِملٍَة.■   َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ قََضى فِي اْلَحَشفَِة بِالدِّ

ي َرْأِسِه فََذهََب َسْمُعهُ عن أبي اْلُمهَلَِّب َعمُّ أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: َرَمى َرُجٌل َرُجَلا بَِحَجٍر فِ ■

 لَِسانَهُ َوَعْقلَهُ َويَبَِس َذَكَرهُ فَقََضى ُعَمُر فِي َذلَِك بِأَْربَِع ِديَاٍت.)ضعيف منقطع(

بِِل.)ضعيف ■  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى أَبُو بَْكٍر فِي َذَكِر َرُجٍل ِمائَةٌ ِمْن اْْلِ

 منقطع(

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن ُعَمَر ْبِن  َوَعْن َعْمِرو ْبنِ ■  ِه َعْبِد َّللاَّ ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

 اْلَخطَّاِب أَنَّهُ 

يَِة.)ضعيف صحيفة(  َحَكَم فِي اْلبَْيَضِة يَُصاُب َصافِنُهَا اِْلَْعلَى بُِسُدِس الدِّ

ِء، َولَِساِن اِْلَْخَرِس، َوَذَكِر اْلَخِصيِّ َوَعْن َمْكُحوٍل يَقُوُل: قََضى ُعَمُر فِي اْليَِد ال■  شََّلَّ
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يَِة.)ضعيف منقطع(  يُْستَأَْصُل بِثُلُِث الدِّ

َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب أَنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب يَْسأَلُهُ َعْن ■َ

فَاَق فَقََضى َعلَْيهَا  -َذْتهُ فََخَرقَْت اْلِجْلَد اْمَرأٍَة أََخَذْت بِأُْنثَيَْي َزْوِجهَا فََجبَ  َولَْم تَْخِرْق الصِّ

يَِة.)ضعيف منقطع(  بُِسُدِس الدِّ

َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي اْمَرأٍَة أََخَذْت بِأُْنثَيَْي ■ 

فَاَق، فَقَاَل ُعَمُر ِِلَْصَحابِِه: َما تََرْوَن فِي هََذا؟ َولَْم تَ  -َزْوِجهَا فََخَرقَْت اْلِجْلَد  ْخِرْق الصِّ

قَالُوا: اْجَعْلهَا فِي َمْنِزلَِة اْلَجائِفَِة. قَاَل ُعَمُر: لَِكنِّي أََرى َغْيَر َذلَِك، أََرى أَنَّ فِيهَا نِْصَف 

 َما فِي اْلَجائِفَِة.)ضعيف منقطع(

يَةُ.َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■ يَةُ، َوُكلُّ َواِحٍد فَفِيِه الدِّ  ُكلُّ َزْوَجْيِن فَفِيِهَما الدِّ

ْعبِيِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: اِْلُْنثَيَاِن َسَواٌء.■  َعْن الشَّ

 َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت: اْلبَْيَضتَاِن َسَواٌء.■

ْلب َواْلفَقَاَرات[م  8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة الصُّ

ا نَحْ  ِ َوأَمَّ ةَ ِعْنَدنَا فِي ُمْرَسٍل، َوََل فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ  -ُن فَََل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولَْيَس فِي هََذا اْلبَاِب َخبٌَر َعْن النَّبِيِّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ، َوََل  -َصلَّى َّللاَّ يَِصحُّ

، أَْو إْجَماٌع، َواْلَخطَأُ َمْرفُوٌع إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن، َواِْلَ  َمةٌ، إَلَّ َما أَبَاَحهُ نَصٌّ َكَما  -ْمَواُل ُمَحرَّ

َم  ا فِي اْلَعْمِد فَاْلقََوُد  -قَْد تَقَدَّ ْلِب، َوََل فِي اْلفَقَاَراِت فِي اْلَخطَأِ َشْيٌء، َوأَمَّ فَلَْيَس فِي الصُّ

ا فَقَْط، َوََل ُمفَاَداةَ فِيِه، ِِلَنَّ  ا، فَفِيِه اْلقََوُد، أَْو اْلُمفَاَداةُ،  -هُ لَْيَس ُجْرحا فَإِْن َكاَن َذلَِك ُجْرحا

 َعلَى َما َذَكْرنَا.

 -أقوال الفقهاء:

ا َوُرْبُع ِدينَاٍر.)مكحول(■   فِي ُكلِّ فَقَاٍر أََحٌد َوثَََلثُوَن ِدينَارا

يَةُ َكاِملَةا.)الزهر■  ْلِب إَذا ُكِسَر الدِّ ي وعطاء وسعيد بن جبير، َوهَُو قَْوُل فِي الصُّ

، َوالشَّافِِعيُّ إَذا َمنََعهُ اْلَمْشُي( ، َويَِزيَد ْبِن قَُسْيٍط ، َوبِِه يَقُوُل الثَّْوِريُّ  اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

 -اآلثار:

يَةُ َكاِملَةا، فَ ■  ْلِب إَذا ُكِسَر فََذهََب َماُؤهُ الدِّ إِْن لَْم يَْذهَْب اْلَماُء َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: فِي الصُّ

يَِة  ِ  -فَنِْصُف الدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .)ضعيف مرسل( -قََضى بَِذلَِك َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

يَِة ■  ُجِل إَذا ُكِسَر ثُمَّ ُجبَِر بِالدِّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى أَبُو بَْكٍر فِي ُصْلِب الرَّ

يَِة إْن َكاَن يَْحِمُل لَهُ. َكاِملَةا إَذا  َكاَن ََل يَْحِمُل لَهُ، َوبِنِْصِف الدِّ

يَِة، َوإِْن ُولَِد لَهُ ■  ْلِب إَذا لَْم يُولَْد لَهُ بِالدِّ َعْن ِعْكِرَمةَ: أَنَّ أَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر قََضيَا فِي الصُّ

يَِة.  فَنِْصُف الدِّ

ْحمَ ■  َد ْبَن َعْبِد الرَّ ِ ْبَن أَنَّ ُمَحمَّ ِ ْبِن أَبِي َربِيَعةَ قَاَل: َحَضْرت َعْبَد َّللاَّ ِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

بَْيِر قََضى فِي َرُجٍل ُكِسَر ُصْلبُهُ، فَاْحَدْوَدَب هَُو َولَْم يَْقُعْدهُ، َوهَُو يَْمِشي ُمْحَدْوِدباا  الزُّ

يَِة.  بِثُلُثَْي الدِّ

: قََضى َزْيُد ْبُن ثَ ■  يَِة ُكلِّهَا قَاَل الشَّْعبِيُّ َوِهَي أَْلُف ِدينَاٍر  -ابٍِت فِي فَقَاِر الظَّْهِر ُكلِِّه بِالدِّ

ا َوُرْبُع ِدينَاٍر إَذا  - َوِهَي اْثنَتَاِن َوثَََلثُوَن فَقَاَرةا، فِي ُكلِّ فَقَاَرٍة إْحَدى َوثَََلثُوَن ِدينَارا
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ا ُكِسَرْت ثُمَّ بَِرئَْت َعلَى َغْيِر َعْثٍم فَإِْن بَِرئَ  ْت َعلَى َعْثٍم فَفِي َكْسِرهَا أََحٌد َوثَََلثُوَن ِدينَارا

 َوُرْبُع ِدينَاٍر َوفِي اْلَعْثِم َما فِيِه ِمْن اْلُحْكِم اْلُمْستَْقبَِل ِسَوى َذلَِك.)ضعيف(

ْلِع[م يَة فِي الضِّ  8111]َمْسأَلَةٌ الدِّ

، َوََل إْجَماَع هَاهُنَا فَََل َشْيَء فِي ْلِع إَذا َكاَن َخَطأا ِِلَنَّ اْلَخطَأَ َمْرفُوٌع  فَإِْذ ََل نَصَّ الضِّ

ا فَفِيِه اْلقََوُد فَقَْط، إَلَّ أَْن يَُكوَن بُِجْرٍح فَفِيِه اْلقَوَ  نَِّة..ِ فَإِْن َكاَن َعْمدا ُد، بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوالسُّ

 أَْو اْلُمفَاَداةُ َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل.

 -أقوال الفقهاء:

ْلِع إَذا ُكِسَر بَِعيٌر.)مجاهد(فِي ا■   لضِّ

ْلِع بَِعيٌر.)سعيد بن المسيب من طريق الحجاج بن ■  فِي التَّْرقَُوِة بَِعيٌر، َوفِي الضِّ

 أرطأة ، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه والشافعي في أحد قوليه(

ْلِع بِِعيٍر، فَإِْن َكاَن فِيهَا ■    أُُجوٌر فَبَِعيَراِن.)عبد الملك بن مروان(فِي الضِّ

ا ■  ا، فَإِْن َكاَن فِيهَا َعْثٌم فَأَْربَُعوَن ِدينَارا ْلِع إَذا ُكِسَرْت ثُمَّ ُجبَِرْت ِعْشُروَن ِدينَارا فِي الضِّ

 َوفِي ِضْلِع اْلَمْرأَِة إَذا ُكِسَرْت َعْشَرةُ َدنَانِيَر.)قتادة( -

ْلِع ُحْكٌم.)مسر■  فِي أََحِد  -وق و َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهَُما، َوالشَّافِِعيُّ فِي الضِّ

 قَْولَْيِه(

 -اآلثار:

ْلِع ■  َعْن أَْسلََم َمْولَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: َسِمْعت ُعَمَر يَقُوُل َعلَى اْلِمْنبَِر: فِي الضِّ

ْرِس َجَمٌل، َوفِي التَّرْ   قَُوِة َجَمٌل.)صحيح(َجَمٌل، َوفِي الضِّ

ِة َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب يَْخطُُب بِِه َعلَى اْلِمْنبَِر  حَّ قال المؤلف: هََذا إْسنَاٌد فِي َغايَِة الصِّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -بَِحْضَرِة الصَّ ةَ  -َرِضَي َّللاَّ ا نَْحُن فَََل ُحجَّ ََل يُوَجُد لَهُ ِمْنهُْم ُمَخالٌِف.. َوأَمَّ

ِ ِعنْ  َوايَِة لَْيَسْت  -َدنَا فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوِمْثُل هَِذِه الرِّ َصلَّى َّللاَّ

اِحُب لِبَْعِض اْلَمَعانِي، َوقَْد يَِغيُب النَّفَُر ِمْنهُْم  ا، ِِلَنَّهُ قَْد يَْسُكُت الصَّ َوََل إْجَماَع  -إْجَماعا

، َوَصْوِم إَلَّ َما تَيَقَّ  َكاِة، َواْلَحجِّ ََلِة، َوالزَّ َن أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهُْم َعلَِمهُ، َوَداَن بِِه، َكالصَّ

 َرَمَضاَن، َوَسائِِر الشََّرائِِع الَّتِي قَْد تَيَقَّنَّا إْجَماَعهُْم َعلَْيهَ.

يَة[م  8118]َمْسأَلَةٌ فِي التَّْرقَُوة الدِّ

فِي اْلبَاِب الَِّذي قَْبَل هََذا ُمتَِّصَلا بِِه َوُخْطبَتُهُ  -َمَر: فِي التَّْرقَُوِة َجَمٌل قَْد َذَكْرنَا قَْوَل عُ 

بَِذلَِك َعلَى اْلِمْنبَِر فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه.. فَََل يَِجُب فِي التَّْرقَُوِة َشْيٌء فِي اْلَخطَأِ لَِما َذَكْرنَا 

ا فِي اْلَعْمِد  ا فَاْلقََوُد، أَْو  فَاْلَواِجبُ  -َوأَمَّ فِي َذلَِك اْلقَِصاُص فَقَْط، إَلَّ إْن َكاَن ُجْرحا

 اْلُمفَاَداةُ.

 -أقوال الفقهاء:

في الترقوة جمل.)سعيد بن المسيب َوبِِه يَقُوُل أَْحَمُد، َوإِْسَحاُق، َوقَاَل بِِه الشَّافِِعيُّ فِي ■

 أََحِد قَْولَْيِه(

ا.)الشعبي ومجاهد( فِي التَّْرقَُوِة إْن ُكِسَرتْ ■   أَْربَُعوَن ِدينَارا

ا.)عبد الرزاق(■ِ   فِي التَّْرقَُوِة ِعْشُروَن ِدينَارا
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في الترقوة بعيران.)سعيد بن جبير ووافقه عبد الملك بن مروان وأضاف فَإِْن ■ ■

 بَِرئَْت َوفِيهَا أُُجوٌر فَأَْربََعةُ أَْبِعَرٍة(

افِِعيُّ  في الترقوة حكم.)مسروق َوبِِه يَأُْخذُ ■  -فِي أََحِد قَْولَْيِه  -أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّ

 َوأَْصَحابُهُْم(

 -اآلثار:

َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت أَنَّهُ قَاَل: فِي التَّْرقَُوِة أَْربََعةُ أَْبِعَرٍة.)ضعيف() نَْقُل ■ 

اِج ْبِن أَْرطَاةَ  ا(ثُ  -َوهَُو َضِعيٌف  -اْلَحجَّ  مَّ َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزْيٍد، َوَمْكُحوٌل لَْم يُْدِرْك َزْيدا

يَة[م  8111]َمْسأَلَةٌ فِي الثَّْدي الدِّ

، فَإِْن أُِصيبَا َخطَأا فَََل َشْيَء فِي َذلَِك، لَِما َذَكْرنَا، َوإِْن  ََل يَِجَب فِي الثَّْديَْيِن َغَراَمةٌ أَْصَلا

ا فَفِيِه اْلقَوَ   َوبِِه نَأُْخُذ. -َوهََذا قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميُع أَْصَحابِنَا  -ُد َكاَن َعْمدا

ُجُل َحلََمةَ ثَْدِي اْلَمْرأَِة قُِطَع ثَْديُهُ ُكلُّهُ، ِِلَنَّهُ ُكلُّهُ َحلََمةٌ ََل ثَ  : فَإِْن قَطََع الرَّ ْدَي لَهُ، قَاَل َعلِيٌّ

ا  فَإِْن قَطََعْت ِهَي ثَْديَهُ قُِطَعتْ  قُِطَع ِمْن ِجْلِدِه َما  -َحلََمتُهَا، فَإِْن قَطََع َجِميَع ثَْديِهَا َعْمدا

ِ تََعالَى: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما  -َحَوالَيَّ ثَْديِِه ِمْقَداُر َذلَِك  لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .0١٢اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

 -هاء:أقوال الفق

بِِل.)الزهري(■  ُجِل َخْمٌس ِمْن اْْلِ  فِي َحلََمِة ثَْدِي الرَّ

يَة(ُ ■    فِي أََحِد ثَْديَْي اْلَمْرأَِة نِْصُف ِديَتِهَا.)الشعبي وروى عنه فِي ثَْدي اْلَمْرأَِة الدِّ

ُجِل ُحُكوَمةٌ.)النخعي ، َوبِِه ■  يَةُ َوفِي ثَْدِي الرَّ ، فِي ثَْدِي اْلَمْرأَِة الدِّ يَقُوُل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

َوقَاَل أَْحَمُد، َوإِْسَحاُق: فِي ثدي  -َوَمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ َوأَْحَمُد، َوأَْصَحابُهُْم 

يَةُ َكاِملَة(  الرجل الدِّ

 -اآلثار:

ُجِل إَذا قُِطَعْت ثََمُن ِديَِة َعْن َمْكُحوٍل: أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَاَل: فِي َحلََمِة ثَْدِي الرَّ ■

 الثَّْنُدَوِة، َوفِي َحلََمِة ثَْدِي اْلَمْرأَِة إَذا قُِطَعْت ُرْبُع ِديَِة ثَْديِهَا.)ضعيف منقطع(

يَِة.■   َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: فِي َحلََمِة الثَّْدِي ُرْبُع الدِّ

ا، َوفِي  َعْن ِعْكِرَمةَ:■  ُجِل َخْمِسيَن ِدينَارا يَق َجَعَل فِي َحلََمِة ثَْدِي الرَّ دِّ أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ

 َحلََمِة ثَْدِي اْلَمْرأَِة ِمائَةَ ِدينَاٍر، قَاَل َمْعَمٌر: َسِمْعت َعطَاءا اْلُخَراَسانِيَّ يَقُوُل ِمْثَل َذلَِك.

بِِل إَذا لَْم َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل: قََضى ■  أَبُو بَْكٍر فِي ثَْدِي اْلَمْرأَِة بَِعْشَرٍة ِمْن اْْلِ

بِِل.  يُِصْب إَلَّ َحلََمةَ ثَْديِهَا فَإَِذا قُِطَع ِمْن أَْصلِِه فََخْمَسةَ َعَشَر ِمْن اْْلِ

ُجِل اْلَمْرأَةَ[م  8111]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ إْفَضاِء الرَّ

إْن َكاَن َذلَِك َوقََع ِمْنهُ فِي َزْوَجتِِه ِمْن َغْيِر قَْصٍد فََعاَشْت َوبَِرئَْت فَََل َشْيَء فِي َذلَِك، 

ِ تََعالَى فِي َذلِ  ُ تََعالَى لَهُ َوْطَء َزْوَجتِِه، فَلَْم يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ َك، ِِلَنَّهُ ُمْخِطٌئ، َوقَْد أَبَاَح َّللاَّ

ا َوإِْن َكاَن فَ  أَْو فََعَل َذلَِك بِأََمٍة َكَذلَِك، أَْو  -َوهَُو يَْدِري أَنَّهَا ََل تَْحِمُل  -َعَل َذلَِك َعاِمدا

ياا، َوَعلَْيِه فِ  ي بِأَْجنَبِيٍَّة: فََعلَْيِه اْلقَِصاُص، َويُْفتَُق ِمْنهُ بَِحِديَدٍة ِمْقَداُر َما فُتَِق ِمْنهَا ُمتََعدِّ
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، إَلَّ إْن فََعَل َذلَِك  -َذلَِك  َمعَ  -اِْلَْجنَبِيَِّة  ، َوََل َغَراَمةَ فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك أَْصَلا اْلَحدُّ

يَةُ َكاِملَةا، ِِلَنَّهَا نَْفٌس  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُمْخِطئاا فََماتَْت، فَالدِّ  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ُجِل يُِصيُب اْلَمْرأَةَ فَيُْفِضيهَاَ ■  يَِة.)قتادة( فِي الرَّ  ثُلُُث الدِّ

يَةُ َكاِملَةا ِمْن أَْجِل أَنَّهَا تَْمنَُع اللَّذَّةَ َواْلِجَماَع.)عمر بن عبد ■  فِي إْفَضاِء اْلَمْرأَِة الدِّ

 العزيز(

يَةُ َكاِملَةا.)ابن جريج وسفيان الثوري وأبو ثور ■  إَذا َكاَن ََل يَْستَْمِسُك اْلَغائِطُ فََعلَْيِه الدِّ

يَِة(، وَ   قَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ِمْثَل َذلَِك، َوَزاَد: فَإَِذا َكاَن اْلَغائِطُ يُْستَْمَسك فَثُلُُث الدِّ

 -اآلثار:

َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب أَنَّ َرُجَلا اْستَْكَرهَ اْمَرأَةا فَأَْفَضاهَا فََضَربَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ■ 

َمهُ ثُلَُث   ِديَتِهَا.)ضعيف منقطع(اْلَحدَّ، َوَغرَّ

َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: قََضى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي اْلَمْرأَِة إَذا ُغلِبَْت َعلَى نَْفِسهَا فَأُْفِضيَْت ■ 

 أَْو َذهَبَْت َعْذَرتُهَا بِثُلُِث ِديَتِهَا َوََل َحدَّ َعلَْيهَا.)ضعيف منقطع(

ٍت قَاَل: فِي اْلَمْرأَِة يُْفِضيهَا َزْوُجهَا، إْن َحبََسْت اْلَحاَجتَْيِن َعْن قَتَاَدةَ أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابِ ■ 

يَةُ َكاِملَةا. يَِة، َوإِْن لَْم تَْحبِْس اْلَحاَجتَْيِن َواْلَولََد فَالدِّ  َواْلَولََد فَثُلُُث الدِّ

َعِزيِز إْذ َجاَءهُ ِكتَاٌب ِمْن نا ِهَشاُم ْبُن َعْمٍرو اْلفََزاِري  قَاَل: َشِهْدت ُعَمَر ْبَن َعْبِد الْ ■ 

ا قََرأَهُ قَاَل: َما تََرْوَن فِي َرُجٍل ِذي ِجَدٍة َوَسَعٍة َخطََب إلَى َرُجٍل ِذي  َعاِملِِه بِنَْجَراَن، فَلَمَّ

َجهُ إيَّاهَا، فَقَاَل: اْدفَْعهَا إلَيَّ فَإِنِّي أُوِسُع لَهَا فِيَما أُْنفُِق َعلَ  ْيهَا، فَقَاَل: إنِّي فَاقٍَة بِْنتَهُ فََزوَّ

أََخافُك َعلَْيهَا أَْن تَقََع بِهَا، فَقَاَل: ََل تََخْف، ََل أَْقَربُهَا، فََدفََعهَا إلَْيِه، فََوقََع بِهَا فََخَرقَهَا، 

ِ َوقَاَل  ٍن: َغِرَم َوَّللَاَّ ِ ْبُن َمْعقِِل ْبِن ُمقَرِّ ا َوَماتَْت. فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ ِ ْبُن فَهُِريقَْت َدما َعْبُد َّللاَّ

ِ، فَقَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز: أََعْقَلا َوَصَداقاا،  َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: َغِرَم َوَّللَاَّ

 أََعْقَلا َوَصَداقاا؟ َوقَاَل أَبَاُن ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: إْن َكانَْت أَْدَرَكْت َما أَْدَرَك النَِّساَء فَََل 

يَةُ. فََكتََب ُعَمُر بَِذلَِك إلَى اْلَولِي ِد ْبِن ِديَةَ لَهَا، َوإِْن لَْم تَُكْن أَْدَرَكْت َما أَْدَرَك النَِّساَء فَلَهَا الدِّ

 َعْبِد اْلَملِِك.

 8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة َمْن قُِطَع ِمْن ِجْلِدِه َشْيٌء[

ْرهَِم، فَفِيِه ثَََلثَةُ أَْبِعَرٍة .. َعْن َمْكُحوٍل قَاَل: إَذا اْختَلََف ِمْن جِ  ْأِس ِمْثُل الدِّ ْلَدِة اْلَوْجِه َوالرَّ

 َوإِْن اْختَلََف ِمْن اْلَجَسِد، فَبَِعيٌر َونِْصٌف. -

ا نَْحُن  قَاَل المؤلٍف: هََذا تَْحِديٌد لَْم يَأِْت بِِه نَصُّ قُْرآٍن، َوََل ُسنَّةٌ، َوََل إْجَماع.. َوأَمَّ

ِ تََعالَى: }َولَْيَس  فَاْلقَِصاصُ  فِي َذلَِك فِي اْلَعْمِد َولَْيَس فِي اْلَخطَإِ فِي َذلَِك َشْيٌء لِقَْوِل َّللاَّ

َدْت قُلُوبُُكْم{ ]اِلحزاب:  ِ تََعالَى ٥َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ [ َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

 8111َكْسِر إَذا اْنَجبََر[م]َمْسأَلَةٌ ِديَة الْ 

 َولَْيَس فِي َذلَِك ِعْنَدنَا إَلَّ اْلقَِصاُص فِي اْلَعْمِد فَقَْط.

ِ تََعالَى، َوِمْن قَْوِل َرُسولِِه  ا فِي اْلَخطَأِ فَََل َشْيَء، لَِما قَْد َذَكْرنَا ِمْن قَْوِل َّللاَّ َعلَْيِه  -َوأَمَّ
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ََلةُ َوالسَََّلُم   .-الصَّ

 -قهاء:أقوال الف

 يُْعطَى أَْجَر الطَّبِيِب، َوقَْدَر َما ُشِغَل َعْن َصْنَعتِِه.)شريح(■ 

ْدِع فِي اْلَعُضِد إَذا اْنَجبََر ثََمانِيَةُ أَْبِعَرٍة، فَإَِذا اْنَكَسَر أََحُد َزْنَدْيِه، ثُمَّ اْنَجبََر: ■  فِي الصَّ

ِصِل اِْلُْصبُِع إَذا اْنَكَسَر ثُمَّ اْنَجبََر ثُلُثَا بَِعيٍر. َوفِي فََعْشَرةُ أَْبِعَرٍة. َوفِي ُكلِّ ِمْفَصٍل ِمْن َمفَا

 إَذا أَْعَوَر بَِعيٌر، فَإَِذا نَبََت فَُخْمَسا بَِعيٍر.)مكحول( -الظُّْفِر 

 -اآلثار:

ِرْجلُهُ،  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي َرُجٍل ُكِسَرْت يَُدهُ، أَوْ ■ 

 أَْو فَِخُذهُ، ثُمَّ اْنَجبََرْت: فَقََضى فِيهَا بِِحقَّتَْيِن.

نا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر قَاَل: إنَّ َرُجَلا ُكِسَر أََحُد َزْنَدْيِه، ثُمَّ اْنَجبََر: فَقََضى فِيِه ُعَمُر ■ 

 بِِمائَتَْي ِدْرهٍَم.

 ■:  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِيِه بِبَِعيَرْيِن  َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد اْلَمْخُزوِميِّ

 َواْلبَِعيَراِن بِإَِزاِء اْلِمائَِة ِدْرهٍَم ِمْن ِحَساِب َعَشَرِة آََلِف ِدْرهٍَم.

 8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة اْلَمثَانَِة إَذا اْنفَتَقَْت[م

َولَْيَس فِي اْلَخطَأِ َشْيٌء  -فَاَداةُ، ِِلَنَّهُ ُجْرٌح لَْيَس فِي َذلَِك إَلَّ اْلقَِصاُص فِي اْلَعْمِد أَْو اْلمُ 

 لَِما َذَكْرنَا.

 -أقوال الفقهاء:

يَِة.)أبو ِمْجلَز وشريح وروى عن الشعبٍي(■   فِي اْلَمثَانَِة إَذا فُتِقَْت: ثُلُُث الدِّ

يَةَ َكاِملَةا )ابن جريج  -إَذا لَْم تُْمِسْك اْلبَْوَل ■   يَاُن الثَّْوِريُّ ِمْثَل َذلَِك(َوقَاَل ُسفْ  -الدِّ

 8112]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ اْلِوْرِك إَذا اْنَكَسَرْت ثُمَّ اْنَجبََرْت[م

ا نَْحُن فَلَْيَس ِعْنَدنَا إَلَّ اْلقََوُد فِي اْلَعْمِد فَقَْط  ا فِي اْلَخطَأِ فَََل َشْيَء فِيِه. -َوأَمَّ  َوأَمَّ

 -اآلثار:

ِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل فِي اْلِوْرِك إَذا اْنَكَسَرْت ثُمَّ اْنَجبََرْت: َعْشَرةُ أَْبِعَرٍة َعْن َمْكُحوٍل َعْن َزيْ ■ 

. 

ْفَراِن َواأْلَْليَتَاِن َواْلَعفَلَِة َواْلَمْنِكِب[م  8111]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ اْلَمْقَعَدِة َوالشُّ

ا فِي اْلَعْمِد:  َوُكلُّ هََذا ََل نَصَّ فِيِه َوََل إْجَماَع، فَََل َشْيَء فِي َذلَِك فِي اْلَخطَأِ، أَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. ا َوبِاَّلَلَّ  فَاْلقَِصاُص فِيَما أَْمَكَن أَْو اْلُمفَاَداةُ فِيَما َكاَن ُجْرحا

 -أقوال الفقهاء:

يَةُ.)عبد الكريم وال■   ثوري(فِي اْلَمْقَعَدِة إَذا لَْم يَْستَِطْع أَْن يُْمِسَك َخََلهُ فَالدِّ

يَةُ َكاِملَةا.) النخعي وأبو َحنِيفَةَ، ■  فِي اِْلَْليَتَْيِن إَذا قُِطَعتَا َحتَّى يَْبُدَو اْلَعْظُم الدِّ

، َوأَْحَمُد، َوأَْصَحابُهُْم وعمرو بن شعيب وقال وفي إحداهن نصف الدية(  َوالشَّافِِعيُّ

يَْبلَُغ اْلَعْظَم نِْصُف ِديَتِهَا، َوفِي ُشْفَرْيهَا بِِديَتِهَا إَذا فِي ُشْفِر قُبُِل اْلَمْرأَِة إَذا أَْوَعَب َحتَّى ■ 

 بَلََغ اْلَعْظَم.

ِة اْلِجَماِع.)عمر بن عبد ■  يَِة ِمْن أَْجِل أَنَّهَا تَْمتَنُِع ِمْن لَذَّ فِي َرْكِب اْلَمْرأَِة إَذا قُِطَع بِالدِّ
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 العزيز(

ْربَةِ ■  ةَ َواْلِجَماَع، َوَعلَى أَنَّ فِي  فِي اْلَعفَلَِة تَُكوُن ِمْن الضَّ يَةُ َكاِملَةا، ِِلَنَّهَا تَْمنَُع اللَّذَّ الدِّ

ا.)اجماع العلماء في عهد عمر بن  اْلَمْنِكِب إَذا ُكِسَر ثُمَّ ُجبَِر فِي َغْيِر َعْثٍم أَْربَُعوَن ِدينَارا

 عبد العزيز(

يَةُ، ■  ْفَرْيِن َكَذلَِك.)الشافعي(فِي اْلَعفَلَِة إَذا بَطََل اْلِجَماُع الدِّ  َوفِي َذهَاِب الشُّ

 8111َمْسأَلَةٌ ِديَة اْلُعنُِق[م

يَِة.  ..ٍ َعْن ُشَرْيٍح قَاَل: فِي اْلُعنُِق ثُلُُث الدِّ

: ََل َشْيَء فِي َذلَِك فِي اْلَخطَأِ. َواْلقََوُد فِي اْلَعْمِد َوََل بُدَّ.  قَاَل المؤلفٌّ

 8111ِن آَخَر َحتَّى يُْسلََح[م]َمْسأَلَةٌ الدَّْرُس لِبَطْ 

َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ أَنَّ َرُجلَْيِن اْختََصَما بِاْلَمِدينَِة فِي َزَمِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد ■ 

ِ صَ  َدَق، اْلَعِزيِز فَقَاَل أََحُدهَُما لَِصاِحبِِه: َضَرْبته َحتَّى َسلََح، فَقَاَل: اْشهَُدوا فَقَْد َوَّللَاَّ

فَأَْرَسَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز إلَى َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب يَْسأَُل َعْن َرُجٍل َضَرَب َرُجَلا َحتَّى 

يَِة  قَاَل  -َسلََح، هَْل َمَضى فِي َذلَِك أَثٌَر أَْو ُسنَّةٌ؟ فَقَاَل َسِعيٌد: قََضى فِيهَا ُعْثَماُن بِثُلُِث الدِّ

 َس َذلَِك َعلَى اْلَعاقِلَِة.ُسْفيَاُن: َولَيْ 

ا ■  ِ ْبِن َطْلَحةَ اْلُخَزاِعيُّ قَاَل: َكاَن َرُجٌل يُقَاُل لَهُ: اْبُن ِعقَاٍب َكاَن َعِظيما ُعَمَر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِزيِز َسِميناا فَأََخَذهُ َرُجٌل قَِصيٌر فََوِطَئ فِي بَْطنِِه َحتَّى َخِرَي، فَأَْرَسَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلعَ 

إلَى َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب يَْسأَلُهُ َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب: قََضى فِيِه ُعْثَماُن ْبُن 

ا، أَْو بِأَْربَِعيَن فَِريَضةا.  َعفَّاَن بِأَْربَِعيَن ِدينَارا

ا َعْن نَافٍِع أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قََضى فِي َذلَِك بِأَرْ ■  يَْعنِي الَِّذي َضَرَب  -بَِعيَن بَِعيرا

 َحتَّى َسلََح.

ِ  قال المؤلف: ةَ ِعْنَدنَا فِي قَْوِل أََحٍد، َوََل ُحْكُمهُ ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ا نَْحُن فَََل ُحجَّ  -َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َكَضْرٍب َوََل َمِزيَد،  فَلَْيَس ِعْنَدنَا فِي َذلَِك إَلَّ اْلقَِصاُص: َضْربٌ  -َصلَّى َّللاَّ

اِرِب بِاْلَمْضُروِب، فَََل اْعتَِداَء َعلَْيِه فِي َذلَِك، َوالطَّبَائُِع تَْختَلُِف  َواْلَحَدُث لَْيَس فِْعَل الضَّ

دَِّة َواَِلْستِْرَخاِء  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فِي الشِّ  َوبِاَّلَلَّ

ْرطَِة[م  8118]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ الضَّ

اسماعيل ْبِن أَُميَّةَ أَنَّ َرُجَلا َكاَن يَقُصُّ َشاِرَب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَأَْفَزَعهُ ُعَمُر، عن ■ 

ا  ُجُل، فَقَاَل: أََما إنَّا لَْم نُِرْد هََذا، َولَِكْن َسنَْعقِلُهَا، فَأَْعَطاهُ أَْربَِعيَن ِدْرهَما قَاَل:  -فََضِرطَ الرَّ

 أَْو َعنَاقاا. َوأَْحَسبُهُ قَاَل: َشاةا 

قال المؤلف: قَْد َسمَّى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب الَِّذي أَْعطَى فِي َذلَِك " َعْقَلا " َوالشَّافِِعيُّوَن، 

َواْلَمالِِكيُّوَن، َواْلَحنَفِيُّوَن، يُْخلِفُوَن هََذا َوََل يََرْونَهُ أَْصَلا .. فَإِْن َكاَن َما ُرِوَي َعْن 

ا ََل  اِحِب ِممَّ ةا فَيَْلتَِزُموا ُكلَّ هََذا، َوُكلَّ َما أَْوَرْدنَا؛ فَإِْن فََعلُوا الصَّ  يُْعَرُف لَهُ ُمَخالٌِف ُحجَّ

اِحِب  -َذلَِك تََرُكوا أَْكثََر َمَذاِهبِِهْم، َوفَاَرقُوا َمْن قَلَُّدوا ِدينَهُْم  َوإِْن َكاَن َما ُرِوَي َعْن الصَّ

ةا ََل يُْعَرُف لَهُ ِمْنهُْم ُمَخالِ  فَهََذا قَْولُنَا، فَْليَْتُرُكوا التَّْهِويَل َعلَى َمْن َخالََف  -ٌف لَْيَس ُحجَّ

وا بِِه ِمْن َذلَِك.  َذلَِك، َوْليُْسقِطُوا اَِلْحتَِجاَج بَِما اْحتَجُّ
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 8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة اْلَجْبَهة[م

فِيِه، َولَْيَس فِيِه إَلَّ اْلقََوُد فِي اْلَعْمِد فَقَْط،  َوهََذا ََل نَصَّ فِيِه َوََل إْجَماَع، فَََل يَُجوُز اْلقَْولُ 

ا فَتَُكوَن فِيِه اْلُمفَاَداةُ، َوََل َشْيَء فِيِه فِي اْلَخَطأِ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -إَلَّ أَْن يَُكوَن ُجْرحا  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

َمْت َوفِيهَا َغْوٌص ■  ا، فَإِْن َكاَن بَْيَن فِي اْلَجْبهَِة إَذا هُشِّ ِمْن َداِخٍل ِمائَةٌ َوَخْمُسوَن ِدينَارا

يَِة، َوإِْن ُكِسَر َما بَْيَن  اْلَحاِجبَْيِن َكْسٌر َشاَن اْلَوْجهَ، َولَْم تَْنتَقِْل ِمْنهُ اْلِعظَاُم فَُرْبُع الدِّ

ٍص لَْم يَُضرَّ فِي اْلُجْرِح، َولَْم اِْلُُذنَْيِن يُِصيُب َماِضَغ اللَّْحيَْيِن َوقَْد آَذاهُ الشَّْعُر فِي  تََخوُّ

 يُْنقَُل ِمْنهُ َعْظٌم: فَفِيِه ِمائَةُ ِدينَاٍر.)صح عن عمر بن عبد العزيز(

 8111]َمْسأَلَةٌ ِديَة اللَّْطَمةُ[م

ْت، أَْو اْسَودَّ  ِة إَذا اْحَمرَّ كَّ ْت، أَْو َعْن َمْعَمٍر قَاَل: إنَّ ُسلَْيَماَن ْبَن َحبِيٍب قََضى فِي الصَّ

ْت بِِستَِّة َدنَانِيَر.  اْخَضرَّ

ٍد: هََذا َكاَلَِّذي قَْبلَهُ َوََل َشْيَء فِي هََذا إَلَّ اْلقَِصاُص فَقَْط، فَلَْو قَاَمْت بَيِّنَةٌ فِي  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا أُبِيَح لَهُ، فَهَُو َخطَأٌ ََل  ا َذَكْرنَا أَنَّهُ أََراَد َغْيَرهُ ِممَّ   َشْيَء فِيِه.َشْيٍء ِممَّ

 -الجراح وأقسامها:
 8111]َمْسأَلَةٌ أَْنَواُع اْلِجَراح[م

لُهَا اْلَحاِرَصةُ  اِمَعةُ  -ثُمَّ الدَّاِميَةُ  -أَوَّ ْمَحاُق  -ثُمَّ اْلُمتَََلِحَمةُ  -ثُمَّ اْلبَاِضَعةُ  -ثُمَّ الدَّ  -ثُمَّ السِّ

ا: اْلِمْلطَا.  َوِهَي أَْيضا

ا. -ثُمَّ اْلَمأُْموَمةُ  -ثُمَّ اْلُمنَقِّلَةُ  -ثُمَّ اْلهَاِشَمةُ  -ثُمَّ اْلُموِضَحةُ  ةُ أَْيضا  َوِهَي اْْلمَّ

 َوِهَي الَّتِي نَفََذْت إلَى اْلَجْوِف. -َوفِي اْلَجْوِف َوْحَدهُ: اْلَجائِفَةُ 

اُر الثَّْوَب إَذا َشقَّهُ َشق اا يُقَاُل: َحَرَص اْلقَ  -الَّتِي تَُشقُّ اْلِجْلَد َشق اا َخفِيفاا  -َواْلَحاِرَصةُ  صَّ

اِمَعةُ  -لَِطيفاا. َوالدَّاِميَةُ  ِهَي الَّتِي َساَل  -ِهَي الَّتِي ظَهََر فِيهَا َشْيٌء ِمْن َدٍم َولَْم يَِسْل. َوالدَّ

إلَى اللَّْحِم ِهَي الَّتِي َشقَّْت اْلِجْلَد َوَوَصلَْت  -ِمْنهَا َشْيٌء ِمْن َدٍم َكالدَّْمِع. َواْلبَاِضَعةُ 

ْمَحاُق  -َواْلُمتَََلِحَمةُ  ِهَي اْلِمْلطَا: َوِهَي  -ِهَي الَّتِي َشقَّْت اْلِجْلَد َوَشَرَعْت فِي اللَّْحِم. َوالسِّ

قِيقَِة الَّتِي َعلَى اْلَعْظِم.  الَّتِي قَطََعْت اْلِجْلَد َواللَّْحَم ُكلَّهُ َوَوَصلَْت إلَى اْلقِْشَرِة الرَّ

 -الَّتِي َشقَّْت اْلِجْلَد َواللَّْحَم َوتِْلَك اْلقِْشَرِة َوأَْوَضَحْت َعْن اْلَعْظِم. َواْلهَاِشَمةُ  -َحةُ َواْلُموضِ 

الَّتِي قَطََعْت اْلِجْلَد َواللَّْحَم َواْلقِْشَرةَ َوأَثََّرْت فِي اْلَعْظِم فَهَشََّمْت فِيِه. َواْلُمنَقِّلَةُ َوِهَي 

ا أَيْ  -اْلَمْنقُولَةُ  الَّتِي فََعلَْت َذلَِك ُكلَّهُ َوَكَسَرْت اْلَعْظَم فََصاَر يَْخُرُج ِمْنهَا اْلِعظَاُم.  -ضا

َماِغ.. فَقَاَل بَْعُض  -َواْلَمأُْموَمةُ  الَّتِي نَفََذْت َذلَِك ُكلَّهُ َوَشقَّْت اْلَعْظَم ُكلَّهُ، فَبَلََغْت أُمَّ الدِّ

لَِف  ْمنَا  -السَّ قَِصاَص فِي اْلَعْمِد فِي َشْيٍء ِمْنهَا إَلَّ فِي اْلُموِضَحِة َوْحَدهَا،  : ََل -َكَما قَدَّ

َوادََّعْوا أَنَّ اْلُمَماثَلَةَ فِي َذلَِك ُمتََعذََّرةٌ. َوقَاَل آَخُروَن: بَْل اْلقَِصاُص فِي ُكلِّهَا، َواْلُمَماثَلَةُ 

ُ تََعالَى.  ُمْمِكنَةٌ َكَما أََمَر َّللاَّ

 ا بُْطََلَن قَْوِل َمْن َمنََع ِمْن اْلقَِصاِص فِيهَا بَِرْأيِِه قَْبُل، فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه.َوقَْد َذَكْرنَ 
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ِ تََعالَى: }َواْلُجُروَح قَِصاٌص{ ]المائدة:  [ بَِرْفِع اْلَحاِء ٢٥َويَْكفِي ِمْن َذلَِك ُعُموُم قَْوِل َّللاَّ

ِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َوقَاَل تََعالَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فَمَ 

 [..٦٢[ }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 0١٢َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

يَةَ أَْو اْلُمفَاَداةَ والحر يقتل عبدا[م  8111]َمْسأَلَةٌ قَتََل َعْمًدا فَُعفَِي َعْنهُ َوأََخَذ ِمْنهُ الدِّ

ُ إَِل بِاْلَحقِّ قال ابن ح َم َّللاَّ ِ تََعالَى }َوَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ا تَْشنِيُعهُْم بِِذْكِر َّللاَّ زم: أَمَّ

[ اْْليَةَ. َوتَْنِظيُرهُْم َما يَِجُب َعلَى اْلقَاتِِل بَِما يَِجُب َعلَى ٦2َوَل يَْزنُوَن{ ]الفرقان: 

ا َوتَْحرِ  انِي فَفَاِسٌد ِجد ا ِة الزَّ ِ تََعالَى َوُحْكُمهُ َعْن َمَواِضِعِه َخطَأٌ بَْحٌت ِمْن ِعدَّ يٌف لَِكََلِم َّللاَّ

 ُوُجوٍه:

لُهَا   أَنَّهُ قِيَاٌس، َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل. -أَوَّ

َ  -َوالثَّانِي  تََعالَى لَْم يَُسوِّ قَطُّ بَْيَن أَنَّهُ لَْو َصحَّ اْلقِيَاُس لََكاَن هََذا ِمْنهُ َعْيَن اْلبَاِطِل، ِِلَنَّ َّللاَّ

ى بَْينَهَُما فِي َوِعيِد اْْلِخَرِة فَقَْط، َولَْيَسْت أَْحَكاُم  انِي فِي اْلُحْكِم، َوإِنََّما َسوَّ اْلقَاتِِل َوالزَّ

ْنيَا َكأَْحَكاِم اْْلِخَرِة، ِِلَنَّ َمْن تَاَب ِمْن ُكلِّ َذلَِك فَقَْد َسقَطَ َعْنهُ اْلَوِعي ُد فِي اْْلِخَرِة، َولَْم الدُّ

ْنيَا بِاتِّفَاقِِهْم َمَعنَا.  يَْسقُْط َعْنهُ ُحْكُم الدُّ

ْحَصاَن فِي َذلَِك َوَعَدَم  -َوالثَّالُِث  انِي يَُراِعي اْْلِ أَنَّهُ ََل ِخََلَف ]فِي أَنَّ ُحْكَم الزَّ

ْحَصاِن، َوََل ِخََلَف[ فِي أَنَّهُ ََل يَُراَعى َذلَِك فِي ا  ْلقَْتِل.اْْلِ

ابُِع  ْجِم  -َوالرَّ ْن يَْعتَدُّ بِِه اْلقَْتُل بِالرَّ انِي إَذا َوَجَب َعلَْيِه اْلقَْتُل بََِل ِخََلٍف ِممَّ أَنَّ ُحْكَم الزَّ

ةا، َولَْيَس َذلَِك ُحْكَم اْلقَاتِِل إَذا اُْستُقِيَد ِمْنهُ بََِل ِخََلٍف، إَلَّ أَْن يَُكوَن قَتََل بَِحَجٍر.  .َخاصَّ

يَِة، أَْو اْلُمفَاَداِة، أَْو اْلَعْفِو اْلُمْطلَ  ا ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن لَْم يََر َعلَى اْلَمْعفُوِّ َعْنهُ بِالدِّ ِق َجْلدا

ُ تََعالَى }فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاعٌ  -َوََل نَْفياا   فََوَجْدنَاهُْم يَقُولُوَن: قَاَل َّللاَّ

 بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن َذلَِك تَْخفِيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذلَِك فَلَهُ 

ا ََل َخفَاَء بِِه: أَنَّ َمْن قَتََل َعْمداا 0٣2َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]البقرة:  ُ تََعالَى نَص ا [ فَأَْوَجَب َّللاَّ

ْلقَِصاُص فِي اْلقَْتِل، ثُمَّ ُعفَِي َعْنهُ َعلَى َماٍل، فََواِجٌب َعلَى اْلَولِيِّ اْلَعافِي فََوَجَب َعلَْيِه ا

ُ تََعالَى َعلَى اْلقَاتِِل اْلَمْعفُوِّ َعْنهُ  أَْن  أَْن يَْتبََع اْلقَاتَِل اْلَمْعفُوَّ َعْنهُ بِاْلَمْعُروِف، َوأَْوَجَب َّللاَّ

َي َما ُعفَِي َعْنهُ عَ  يَاِط، يَُؤدِّ ْرُب بِالسِّ ْحَساِن الضَّ لَْيِه بِإِْحَساٍن َولَْيَس ِمْن اْلَمْعُروِف َواْْلِ

 َوالنَّْفُي َعْن اِْلَْوطَاِن َسنَةا..

 -أقوال الفقهاء:

يَةَ، أَْو اْلُمفَاَداةَ فَل شىء عليه قول المؤلف بأن ■  ا فَُعفَِي َعْنهُ َوأُِخَذ ِمْنهُ الدِّ َمْن قَتََل َعْمدا

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَب يأَب هو قول: ابعده  بهمْ ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحا يَحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 .،َوبِِه يَقُوُل إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه َوَسائُِر أَْصَحاِب اْلَحِديثِ 

يَةَ، أَْو اْلُمفَا■  ا فَُعفَِي َعْنهُ َوأُِخَذ ِمْنهُ الدِّ َداةَ يُْجلَُد ِمائَةا َويُْنفَى َسنَةا.) َمْن قَتََل َعْمدا

، َواللَّْيُث. َوَمالِكٌ  وزاد مالك: فِي اْلقََساَمِة يُْدَعى َعلَى َجَماَعٍة أَنَّهُْم ََل -اِْلَْوَزاِعيُّ

ئَِة َسْوٍط، يُْقِسُموَن إَلَّ َعلَى َواِحٍد فَإِْن أَْقَسُموا َعلَْيِه قَتَلُوهُ، َوَضَرَب اْلبَاقُوَن ُكلَّ َواِحٍد ِما

 َويُْنفَْوا ُكلُّهُْم َسنَةا َسنَةا(
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ا ُعوقَِب بَِجْلٍد َوِجيٍع، َوِسْجٍن، َوبِِعْتِق َرقَبٍَة، فَإِْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ■  إْن قَتََل اْلُحرُّ َعْبدا

 َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، َولَْم تَُكْن َعلَْيِه ُعقُوبَةٌ.)الزهري(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َوائِِل ْبِن اِْلَْوَزاِعيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل:  ■ ُ َعلَْيِه  -أُتَِي َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بَِرُجٍل قَْد قَتََل َرُجَلا فَأَقَاَد َولِيَّ اْلَمْقتُوِل ِمْنهُ، فَاْنطَلََق بِِه َوفِي ُعنُقِِه نِْسَعةٌ  -َوَسلََّم 

هَا، فَ  ِ يَُجرُّ ُجُل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا أَْدبََر الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ اْلقَاتُِل َواْلَمْقتُوُل فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ُجِل فَقَاَل لَهُ َمقَالَةَ النَّبِيِّ « النَّارِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَتَى َرُجٌل إلَى الرَّ  -فََخلَّى َعْنهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ثَنِي اْبُن أَْشَوَع قَاَل إْسمَ  أَنَّ »اِعيُل ْبُن َسالٍِم: فََذَكْرت َذلَِك لَِحبِيِب ْبِن أَبِي ثَابٍِت. فَقَاَل: َحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  ضعيف() َحْمَزةَ اْلَعائِِذيَّ «)إنََّما َسأَلَهُ أَْن يَْعفَُو َعْنهُ فَأَبَى -َصلَّى َّللاَّ

 قَاَل اْبُن َمِعيٍن، َولَْم يَُوثِّْقهُ أََحٌد نَْعلَُمهُ( - يُْعَرُف َشْيٌخ َمْجهُوٌل ََل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشِهْدت النَّبِيَّ »عن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل: ■ ِحيَن ِجيَء بِاْلقَاتِِل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - يَقُوُدهُ َولِيُّ اْلَمْقتُوِل فِي نِْسَعتِِه، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل  -َصلَّى َّللاَّ

يَةَ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: فَتَْقتُلُهُ؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: اْذهَبْ   أَتَْعفُو َعْنهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل لَهُ: أَتَأُْخُذ الدِّ

ا تََولَّى ِمْن ِعْنِدِه َدَعاهُ قَاَل لَهُ: أَتَْعفُو يَةَ؟ قَاَل: ََل،  بِِه. فَلَمَّ َعْنهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل لَهُ: فَتَأُْخُذ الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: فَتَْقتُلُهُ؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: اْذهَْب، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِعْنَد َذلَِك:  -َصلَّى َّللاَّ

َصاِحبَِك، فََعفَا َعْنهُ َوتََرَكهُ، قَاَل: فَأَنَا َرأَْيتُهُ  أََما إنََّك إْن َعفَْوَت َعْنهُ يَبُوُء بِإِْثِمِه َوإِْثمِ 

ا «) يَُجرُّ نِْسَعتَهُ  َجاِمُع ْبُن َمطٍَر فَقَاَل فِيِه أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل: ََل بَأَْس بِِه َوَما َعلِْمنَا أََحدا

َمِد ْبنُ  ةُ: يَْحيَى، َوَعْبُد الصَّ َعْبِد اْلَواِرِث، َوَحْفُص ْبُن ُعَمَر  َجَرَحهُ َوقَْد َرَوى َعْنهُ أَئِمَّ

، َوَغْيُرهُْم(  اْلَحْوِضيُّ

ِ »َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َوائٍِل َعْن أَبِيِه قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِعْنَدهُ إْذ َجاَءهُ َرُجٌل فِي ُعنُقِِه نِْسَعةٌ فَقَاَل يَ  ِ إنَّ هََذا َوأَِخي َكانَا فِي ُجبٍّ قَاِعدا ا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ  -يَْحفَِرانِهَا، فََرفََع اْلِمْنقَاَر فََضَرَب بِِه َرْأَس َصاِحبِِه فَقَتَلَهُ؟ فَقَاَل، َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  إنَّ هََذا َوأَِخي َكانَا فِي بِْئٍر  اُْعُف َعْنهُ، فَأَبَى َوقَاَم فَقَاَل: يَا نَبِيَّ َّللاَّ

يَْحفَِرانِهَا فََرفََع اْلِمْنقَاَر فََضَرَب بِهَا َرْأَس َصاِحبِِه فَقَتَلَهُ؟ قَاَل: اُْعُف َعْنهُ فَأَبَى، ثُمَّ قَاَل 

ِ هََذا َوأَِخي َكانَا فِي ُجبٍّ يَْحفَِرانِهَا فََرفََع اْلِمْنقَا أَُراهُ قَاَل: فََضَرَب  -َر فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

بِِه َرْأَس َصاِحبِِه فَقَتَلَهُ، قَاَل: اُْعُف َعْنهُ فَأَبَى، قَاَل: اْذهَْب إْن قَتَْلتَهُ ُكْنَت ِمْثلَهُ، فََخَرَج 

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -بِِه َحتَّى َجاَوَز، فَنَاَدْينَاهُ: أََما تَْسَمُع َما يَقُوُل َرُسوُل َّللاَّ فََرَجَع  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

فَقَاَل: إْن قَتَْلتُهُ ُكْنُت ِمْثلَهُ؟ قَاَل: نََعْم، اُْعُف َعْنهُ، فََخَرَج يَُجرُّ نِْسَعتَهُ َحتَّى َخفَِي 

 صحيح(«)َعلَْينَا

ا َحِديُث إْسَماِعيَل ْبِن َسالٍِم، َوَجاِمِع ْبِن َمطٍَر، ِكََلهَُما َعْن َعْلقََمةَ،  قال المؤلف: أَمَّ

ةُ بِِهَما فَ  َوفِي ِكلَْيِهَما إْطََلُق اْلقَاتِِل اْلَمْعفُوِّ َعْنهُ، َوَمِسيُرهُ َحتَّى َغاَب  -َجيَِّداِن تَقُوُم اْلُحجَّ

َعْنهُْم، َوَخفَِي َعْنهُْم، ََل َضْرَب َوََل نَْفَي ،فََصحَّ قَْوُل َمْن َرأَى أَْن ََل َجْلَد َعلَى اْلقَاتِِل َوََل 

 فَِي َعْنهُ.نَْفَي إَذا عُ 

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلا أَتَى بِقَاتِِل َولِيِِّه َرُسوَل َّللاَّ فَقَاَل لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ
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ََلةُ َوالسَََّلُم  -النَّبِيُّ  يَةَ فَأَبَى، قَاَل: اْذهَْب -َعلَْيِه الصَّ : اُْعُف َعْنهُ فَأَبَى، فَقَاَل: ُخْذ الدِّ

ُجُل َوهَُو يَُجرُّ نِْسَعتَهُ   «فَاْقتُْلهُ فَإِنََّك ِمْثلُهُ، فََخلَّى َسبِيلَهُ، فََمرَّ الرَّ

ِ ْبِن ُحنَْيٍن، قَاَل: َعْمٌرو َعْن أَبِيِه َعْن ■  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َوإِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِه، َوقَاَل إْبَراِهيُم َعْن أَبِيِه َعنْ  ، َوَجدُّ َعْمِرو ْبِن  -َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب  َجدِّ ثُمَّ اتَّفََق َعلِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أُتَِي النَّبِيُّ »ُشَعْيٍب ِكََلهَُما قَاَل:  ا،  -َصلَّى َّللاَّ دا بَِرُجٍل قَتََل َعْبَدهُ ُمتََعمِّ

ضعيف() َعْن «)اْلُمْسلِِميَن، َولَْم يُقِْد ِمْنهُ. فََجلََدهُ ِمائَةا، َونَفَاهُ َسنَةا، َوَمَحا َسْهَمهُ ِمنْ 

ا  -إْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش  َوََل ِسيََّما َما ُرِوَي َعْن اْلِحَجاِزيِّيَن، فَََل َخْيَر  -َوهَُو َضِعيٌف ِجد ا

 ِ ْبِن فَْرَوةَ َوهَُو َمْتُروُك فِيِه ِعْنَد أََحٍد ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ،ثُمَّ هَُو َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 اْلَحِديِث(

ِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي الَِّذي يَْقتُُل ■  َعْن اْبِن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِي َعبَّاُس ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ا: أَنَّهُ ََل يَقَُع اْلقَِصاُص َعلَْيِه بَِجْلِد ِمائٍَة، قُْلت: َكْيَف؟ قَاَل  ا، أَْو فِي  -َعْمدا اْلُحرِّ يَْقتُُل َعْمدا

 فِي أَْشبَاِه َذلَِك.)ضعيف منقطع(

ا.)ضعيف ■  ا ِمائَةا َونَفَاهُ َعاما ا قَتََل َعْبدا َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب: أَنَّ ُعَمَر َجلََد ُحر ا

 منقطع(

يَةُ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن فِي بَنِي إْسَرائِيَل اْلقَِصاُص َولَْم تَُكنْ ■  ُ  -فِيِهْم الدِّ قَاَل َّللاَّ

تََعالَى: }ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواِلُْنثَى بِاِلُْنثَى 

يَةَ فِي الْ 0٣2فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء{ ]البقرة:  َعْمِد َذلَِك [ فَاْلَعْفُو: أَْن تَْقبََل الدِّ

 تَْخفِيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمةٌ.

َي }إِلَْيِه بِإِْحَساٍن{ ]البقرة:  قَاَل: فََعلَى هََذا أَْن يَْتبََع بِاْلَمْعُروِف، َوَعلَى َذلَِك أَْن يَُؤدِّ

 [0٣2[ }فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذلَِك فَلَهُ َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]البقرة: 0٣2

 8111لنَّبِيِّ اْلقَاتُِل َواْلَمْقتُوُل فِي النَّاِر[م]َمْعنَى قَْوِل ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي َمْعنَى قَْوِل النَّبِيِّ  اْلقَاتُِل َواْلَمْقتُوُل فِي »فِي هَِذِه اِْلَْخبَاِر  -َصلَّى َّللاَّ

 «النَّاِر َوإِْن قَتَْلتَهُ ُكْنَت ِمْثلَهُ 

: قَْد أَْيقَنَّا  ِ اْلَحْمُد  -قَاَل ابن حزمٌّ ِ  -َوَّلِلَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ََل يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إَلَّ اْلَحقَّ اْلُمتَيَقََّن، َوأَْيقَنَّا أَنَّهُ  َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ  -ََل يَْقِضي بِبَاِطٍل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  فَإِْذ ََل َشكَّ  -بَاِطٌل  فِي هََذْيِن اْلَوْجهَْيِن..فَإِنَّ لِلسَّائِِل أَْن يَقُوَل: َكْيَف يَْقِضي لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ِ ِمْن  -َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ ََل يَِحلُّ لَهُ  -بِقََوٍد ََل يَِحلُّ لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ َحاَش َّلِلَّ

َذا فََكْيَف يَُكوُن فِي النَّاِر، َوِمْثَلا لِْلقَاتِِل، َمْن اْستَقَاَد َكَما أََمَرهُ َرُسوُل هََذا. َوإِْذ ََل يَُجوُز هَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا تَْفِسيُر اْبِن أَْشَوَع  -َصلَّى َّللاَّ ٍد: أَمَّ َوَمْن اْقتَصَّ بِاْلَحقِّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِ  الَِّذي َذَكْرنَاهُ آنِفاا ِمنْ  ُ َعلَْيِه  -طَِريِق ُمْسلٍِم َعْنهُ أَنَّ َذلَِك َكاَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه  -َسأَلَهُ اْلَعْفَو َعْنهُ فَأَبَى، فَإِنَّهُ تَْفِسيٌر فَاِسٌد ََل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ؛ ِِلَنَّهُ  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ا فِي اْلَعْفِو، ََل يَْخلُو فِي  -َوَسلََّم  ا أَْن يَُكوَن َشافِعا َذلَِك ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن ََل ثَالَِث لَهَُما: إمَّ

ا فَلَْيَس اْلُمْمتَنُِع ِمْن إْسَعاِف َشفَاَعتِِه  ا بِاْلَعْفِو، فَإِْن َكاَن َشافِعا ا أَْن يَُكوَن آِمرا َصلَّى  -َوإِمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َّللاَّ ِ َعاِصياا َّلِلَّ ُ  - تََعالَى َكَما فََعلَْت بَِريَرةُ إْذ قَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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لَْو َراَجْعتِيِه »َوقَْد َخيََّرهَا فِي اْلبَقَاِء َمَع َزْوِجهَا أَْو فَِراقِِه فَاْختَاَرْت فَِراقَهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ؟ قَاَل: ََل، إنََّما أَنَا َشافٌِع. فَقَالَْت: ََل أَْرِجُع فَإِنَّهُ أَبُو َولَِدِك. فَقَالَْت: أَتَ  أُْمُرنِي يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا ِة أَنَّ بَِريَرةَ « إلَْيِه أَبَدا ُ َعْنهَا  -فَََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ لَْم تَُكْن َعاِصيَةا  -َرِضَي َّللاَّ

ُ  -بَِذلَِك..َوإِْن َكاَن  ا فَهَُو بِيَقِيٍن ََل يَأُْمُر إَلَّ بَِواِجٍب  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ آِمرا

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَْرٍض.َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَأُْمَر  بَِشْيٍء َويُْطلُِق َعلَى ِخََلفِِه، َوََل  -َعلَْيِه الصَّ

ُ تََعالَى َوهََذا  -يَْمنَُع ِمْن اْلَحَراِم الَِّذي هَُو ِخََلُف أَْمٍر  هَُو اْلقََضاُء بِاْلبَاِطِل، َوقَْد أَْبَعَدهُ َّللاَّ

 َعْن هََذا.

فَإِْن قَالُوا: هَُو أَْمٌر َعلَى النَّْدِب. قُْلنَا: ََل َراَحةَ لَُكْم فِي هََذا، ِِلَنَّ َمْن تََرَك قَبُوَل اِْلَْمِر 

ا فَلَْيَس فِي النَّاِر، فَبَطََل تَْفِسيُر اْبِن  -َوََل هَُو ِمْثُل اْلقَاتِِل الظَّالِِم  بِالنَّْدِب الَِّذي لَْيَس فَْرضا

 أَْشَوَع.

ثَنَا ..َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل  ِ قَتََل »َوهََكَذا اْلقَْوُل فِيَما َحدَّ ُجَل قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ إنَّ الرَّ

ِ أَِخي فََدَخَل النَّاَر، َوإِْن قَتَْلتُهُ َدَخْلُت النَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَر؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

قَتََل أََخاَك فََدَخَل النَّاَر بِقَْتلِِه إيَّاهُ، َوإِنِّي نَهَْيتُك َعْن قَْتلِِه، فَإِْن قَتَْلتَهُ َدَخْلَت النَّاَر 

ٍد: َوهََذا مُ « بَِمْعِصيَتَِك إيَّاَي. ةٌ، َواْلقَْوُل فِي قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ْرَسٌل، َواْلُمْرَسُل ََل تَقُوُم بِِه ُحجَّ

 إْبطَالِِه َكاْلقَْوِل فِي َحِديِث اْبِن أَْشَوَع َوََل فَْرقَ 

اٍد َعْن ُحَمْيٍد َعْن اْلَحَسِن أَنَّهُ َكاَن يَْعنِي بِهََذا اْلَخبَِر  -َوبِِه  « إْن قَتَْلتَهُ فَأَْنَت ِمْثلُهُ »إلَى َحمَّ

ا  " ثَنَاهُ ..َ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل:  -َكاَن يََرى َذلَِك َعام ا َما َرأَْيُت َرُسوَل »َوَكَذلَِك َما َحدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ قَاَل: فَلَْو « . ُرفَِع إلَْيِه َشْيٌء فِيِه قَِصاٌص إَلَّ أََمَر فِيِه بِاْلَعْفوِ  -َصلَّى َّللاَّ

َوهََذا أَْمٌر ُمتَيَقٌَّن أَنَّهُ ََل يَقُولُهُ أََحٌد  -ا أَْمَر فَْرٍض َوإِيَجاٍب لََحُرَم اْلقَِصاُص ُجْملَةا َكاَن هَذَ 

ا َمْن تََرَك النَّْدَب  ْسََلِم، فَإِْن َكاَن أَْمَر نَْدٍب فَََل يَْدُخُل النَّاَر، َوََل يَُكوُن ظَالِما ِمْن أَْهِل اْْلِ

 هُ، فَإِْن تََرَكهُ َراِغباا َعْنهُ فَهَُو فَاِسٌق َوُربََّما َكفََر.َغْيَر َراِغٍب َعنْ 

ثَنَاهُ.. َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  -َواْلقَْوُل فِي هََذا ِعْنَدنَا هَُو َما َوَجْدنَاهُ فِي َخبٍَر آَخَر  َوهَُو الَِّذي َحدَّ

ِ »قَاَل:  ُ  -قُتَِل َرُجٌل َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  -فَُرفَِع اْلقَاتُِل إلَى النَّبِيِّ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َما  -َصلَّى َّللاَّ ِ ََل، َوَّللَاَّ فََدفََعهُ إلَى َولِيِّ اْلَمْقتُوِل فَقَاَل اْلقَاتُِل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ  -أََرْدُت قَْتلَهُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل: أََما إنَّهُ إْن َكاَن  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

َي:  -َوَكاَن َمْكتُوفاا  -َصاِدقاا ثُمَّ قَتَْلتَهُ َدَخْلَت النَّاَر، فََخلَّى َسبِيلَهُ  فََخَرَج يَُجرُّ نِْسَعتَهُ، فَُسمِّ

 « .َذا النِّْسَعةِ 

 -فِي هََذا اْلُحْكِم، ََل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك أَْلبَتَّةَ، َوهَُو أَنَّهُ َحَكَم  فَهََذا بَيَاُن اِْلَْخبَاِر اْلَواِرَدةِ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  . -َعلَْيِه الصَّ ْقَراِر التَّامِّ ا بِظَاِهِر اْلبَيِّنَِة، أَْو اْْلِ  بِاْلقََوِد َواْلقَْتِل قَِصاصا

َ تََعالَى أََمَرهُْم بِِه، َولَْم يَُكلِّْفهُْم ِعْلَم َوهََذا هَُو اْلَحقُّ اْلُمْفتََرُض َعلَى اْلُحكَّ  اِم اْلُمتَيَقَُّن أَنَّ َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -اْلَغْيِب، فََحَكَم النَّبِيُّ  ا قَاَل: إنِّي لَْم أُِرْد قَْتلَهُ  -َعلَْيِه الصَّ بِاْلَحقِّ فِي َذلَِك، فَلَمَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َرهُ أَْخبَ  -َوَكاَن َذلَِك ُمْمِكناا  - بِأَنَّهُ إْن َكاَن َكَذلَِك فَقَاتِلُهُ فِي  -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -النَّاِر َوهَُو ِمْثلُهُ، ِِلَنَّهُ ََل يَِحلُّ لَهُ قَْتلُهُ ِحينَئٍِذ، فََصاَر ُحْكُمهُ   -َعلَْيِه الصَّ

 َحق اا، َوقَْولُهُ َحق اا.
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ا َكَما قَاَل أَ  ََلةُ َوالسَََّلُم  -ْيضا فََمْن قََضْيُت لَهُ بَِشْيٍء ِمْن َحقِّ أَِخيِه فَََل » -َعلَْيِه الصَّ

َعلَْيِه  -..فَإِْن قِيَل: هََذا َوْجهُ اْلَجْمِع بَْيَن ُحْكِمِه « يَأُْخْذهُ، فَإِنََّما أَْقطَُع لَهُ قِْطَعةا ِمْن النَّارِ 

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -ْولِِه فِي َذلَِك فََما َوْجهُ ُحْكِمِه َوقَ  -الصَّ بِأَنَّ اْلقَاتَِل  -َعلَْيِه الصَّ

 - َواْلَمْقتُوَل فِي النَّاِر، َوأَنَّهُ ِمْثلُهُ؟ َوَكْيَف يَُكوُن َمْن قَتََل َغْيَر ُمِريٍد لِْلقَْتِل فِي النَّاِر؟ قُْلنَا

ِ تََعالَى التَّْوفِي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: هََذا إْخبَاٌر ِمْن النَّبِيِّ -ُق َوبِاَّلَلَّ ُ  -َصلَّى َّللاَّ بَِغْيٍب أَْعلََمهُ َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -تََعالَى إيَّاهُ، ِِلَنَّهُ  ، َوََل يَقُوُل بِالظَّنِّ  -َعلَْيِه الصَّ ََل يَقُوُل أَْلبَتَّةَ إَلَّ اْلَحقَّ

ا إلَى َذلَِك  َوَمْن قَاَل هََذا َعلَْيِه َونََسبَهُ إلَْيِه: فَهَُو َكافٌِر، فَنَقُوُل: إنَّ َذلَِك اْلقَاتَِل  -قَاِصدا

ُ تَ  َعالَى الَِّذي لَْم يَْعِمْد اْلقَْتَل َكاَن فَاِسقاا ِمْن أَْهِل النَّاِر بَِعَمٍل لَهُ َغْيَر هََذا اْلقَْتِل، أَْطلََع َّللاَّ

ُ  -نَبِيَّهُ  َعلَى َعاقِبَتِِه فِيِه، َولَْم يَُكْن َدُمهُ يَِحلُّ لِهََذا اْلُمْستَقِيِد، ِِلَنَّهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

، َوََلْستََحقَّ النَّا َر، لَْم يَْعِمْد قَْتَل أَِخيِه، فَلَْو قَتَلَهُ َعلَى هََذا اْلَوْجِه لََكاَن قَاتَِلا بَِغْيِر اْلَحقِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ا َكاْلَمْقتُوِل، إْذ لَْيَس ُكلُّ ظَالٍِم يَْستَِحقُّ اْلقَْتَل َولََكاَن ظَالِما   َوبِاَّلَلَّ

َحاِم أَْو لَْم يُْعَرْف َمْن قَتَلَهُ[م  8121]َمْسأَلَةٌ قُتَِل فِي الزِّ

ْغِط فَقَْد َعَرْفنَا أَنَّ َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه: إنَّ َمْن ُضِغطَ فِي ِزَحاٍم َحتَّى َماَت ِمْن َذلَِك ا لضَّ

اْلَجَماَعةَ تِْلَك بَِعْينِهَا ُكلَّهُْم قَتَلَهُ، إْذ ُكلُّهُْم تََضاَغطُوا َحتَّى َماَت ِمْن َضْغِطِهْم، فَإِْذ قَْد 

، فَإِْن قََدَر َعلَى َذلَِك فَهُ  يَةُ َواِجبَةٌ َعلَى َعَواقِلِِهْم بََِل َشكٍّ َو َعلَْيِهْم، َوإِْن ُعِرَف قَاتِلُوهُ فَالدِّ

َجِهلُوهُ فَهُْم َغاِرُموَن َحْيُث َكانُوا، َوَحقُّ اْلَغاِرِميَن َواِجٌب فِي َصَدقَاِت اْلُمْسلِِميَن، َوفِي 

 َسائِِر اِْلَْمَواِل اْلَمْوقُوفَِة لَِجِميِع َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن.

َدقَاُت لِلْ  ِ تََعالَى }إِنََّما الصَّ فُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيهَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُهُْم{ لِقَْوِل َّللاَّ

 [ اْْليَةَ.٦1]التوبة: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا فَإِلَيَّ َوَعلَيَّ » -َصلَّى َّللاَّ  « .َمْن تََرَك َدْيناا أَْو َضيَاعا

ََل يُْدَرى َمْن أََصابَهُ فَِديَتُهُ َواِجبَةٌ َعلَى َجِميِع اِْلَْمَواِل اْلَمْوقُوفَِة  َوإِْن َكاَن َماَت ِمْن أَْمرٍ 

لَِمَصالِح اْلُمْسلِِميَن، ِِلَنَّ ُمِصيبَهُ َغاِرٌم، أَْو َعاقِلَتِِه، َوََل بُدَّ.. فَإَِذا َماَت إْنَساٌن فِي تََغاطٍّ، 

هُ ََل يَِحلُّ أَْن يَْغَرَم َمْن َحَضَر َشْيئاا ِمْن ِديَتِِه، َوََل أَْو نَِضاٍل، أَْو فِي َوْجِه َماٍء، فَإِنَّ 

فَْرَق َعَواقِلُهُْم، ِِلَنَّنَا ََل نَْدِري أََجِميُعهُْم قَتَلَهُ أَْم بَْعُضهُْم؟ َوإِْذ ََل نَْدِري َمْن اْلقَاتُِل لَهُ، فَََل 

، بَْيَن اْلَحاِضِريَن َوبَْيَن اْلَعابِِريَن َعلَى ال بِيِل، َوإِْلَزاُمهُْم ِديَتَهُ، أَْو َعَواقِلُهُْم ظُْلٌم ََل َشكَّ سَّ

يَةَ ظُْلٌم ََل شَ  كَّ بَْل نُوقُِن أَنَّ َجِميَعهُْم لَْم يَْقتُْلهُ، فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّ إْلَزاَم َجِميِعِهْم الدِّ

َي ِمْن َسْهِم اْلغَ  -فِيِه  اِرِميَن، أَْو ِمْن اِْلَْمَواِل اْلَمْوقُوفَِة لَِمَصالِِح َجِميِع فََحقُّ هََذا أَْن يَُؤدِّ

َ تََعالَى اْفتََرَض ِديَتَهُ بِقَْولِِه تََعالَى }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا فَتَْحِريُر  اْلُمْسلِِميَن، ِِلَنَّ َّللاَّ

 [ فَََل بُدَّ ِمْن ِديٍَة ُمَسلََّمٍة إلَى أَْهلِِه.١8ء: َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهلِِه{ ]النسا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوبِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ الَِّذي قَْد َذَكْرنَاهُ بِإِْسنَاِدِه فِي َمَواِضَع ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ اْلَحْمُد " َمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل بَْعَد َمقَ  الَتِي هَِذِه فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيَرتَْيِن بَْيَن أَْن ِكتَابِنَا هََذا َوَّلِلَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم .. َولَْو أَنَّ اْمَرأا َخَرَج إلَْيِه  -يَْقتُلُوا أَْو يَأُْخُذوا اْلَعْقَل " أَْو َكَما قَاَل  َعلَْيِه الصَّ

لَِك، إَلَّ أَنَّهُْم ََل يَْعِرفُوَن اْلقَاتَِل َمْن َعُدوٌّ فِي طَِريٍق فَقَتَلَهُ، َوَجَماَعةٌ ثِقَاٌت يَْنظُُروَن إلَى ذَ 

ا َرآهُْم اْلقَاتُِل هََرَب َوَصاَر َخْلَف َرْبَوٍة، أَْو فِي بَْيٍت، أَْو فِي َخاٍن، فَاتَّبََعْتهُ  هَُو؟ فَلَمَّ
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ابِيَِة أَْو اْلَخاِن أَْو اْلبَْيِت: َجَماَعةٌ ِمنْ  النَّاِس، أَْو اْثنَْيِن  اْلَجَماَعةُ فََوَجُدوا َخْلَف الرَّ

ا، فِيِهْم ثِقَاٌت َوَغْيُر ثِقَاٍت، فََسأَلُوهُْم: َمْن َدَخَل ِعْنَدُكْم السَّاَعةَ؟ فَقَاَل ُكلُّ اْمِرٍئ  فََصاِعدا

ا اْلَمالِِكيُّوَن يَقُولُوَن: يُْقَذفُ  ُكلُّ َمْن  ِمْنهُْم: ََل نَْدِري، ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنَّا َمْشُغوٌل بِأَْمِرِه. فَأَمَّ

ْجِن الدَّْهَر  ابِيَِة فِي السِّ َكاَن فِي اْلَخاِن، َوُكلُّ َمْن َكاَن فِي اْلبَْيِت، َوُكلُّ َمْن َكاَن َخْلَف الرَّ

ا لَهُْم ِمْن اْلَحيَاِة  َوهََذا ظُْلٌم َعِظيٌم ُمتَيَقٌَّن، َوَخطَأٌ ِعْنَد  -الطَِّويَل، َحتَّى يَُكوَن َمْوتُهُْم َخْيرا

 ِ ا، فَقَْد أَْقَدُموا عَ َّللاَّ ؛ ِِلَنَّهُْم َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّهُْم ُكلُّهُْم َمْظلُوُموَن إَلَّ َواِحدا لَى  تََعالَى بََِل َشكٍّ

ظُْلِم أَْلِف إْنَساٍن بِيَقِيٍن، َوهُْم يَْدُروَن أَنَّهُْم ظَالُِموَن لَهُْم َخْوَف أَْن يُْفلَِت ظَالٌِم َواِحٌد ََل 

ٍد: َويَْلَزُم َمْن قَاَل بِهََذا اْلقَْوِل َعلَى ُكلِّ َحاٍل أَْن يَْقِصَد إلَى يَْعرِ  فُونَهُ بَِعْينِِه. قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

أَْهِل ُكلِّ ُسوٍق فَيَْقِذفَهُْم فِي اْلَحْبِس، ِِلَنَّنَا نَْدِري أَنَّ فِيِهْم آِكَل ِرباا بِيَقِيٍن، َوَشاِرَب َخْمٍر 

ِعَي َعلَْيِه َحلََف اْلُمدَُّعوَن بِيَقِيٍن.. وَ  اْلَواِجُب فِي هََذا أَْن ََل يُْسَجَن َواِحٌد ِمْنهُْم، لَِكْن َمْن اُدُّ

 َعلَى ُحْكِم اْلقََساَمِة، فَإِْن نََكلُوا َحلََف هَُو يَِميناا َواِحَدةا.

ِمْنهُْم يَْحلُِف يَِميناا َواِحَدةا َويَْبَرأُ، لِقَْوِل َوَكَذلَِك لَْو ادَُّعوا َعلَى َجَماَعٍة بِأَْعيَانِِهْم ُكلُّ َواِحٍد 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ لَْو أُْعِطي النَّاُس بَِدْعَواهُْم ََلدََّعى قَْوٌم ِدَماَء قَْوٍم » -َصلَّى َّللاَّ

ِعَي َعلَْيهِ  ا ُحِكَم َوإِْن كَ «َوأَْمَوالَهُْم َولَِكنَّ اْليَِميَن َعلَى َمْن اُدُّ اَن ُوِجَد فِي َداِر قَْوٍم أَْيضا

 هُنَالَِك بُِحْكِم اْلقََساَمةِ 

 -أقوال الفقهاء:

من قتل في زحام فديته في بيت المال.)عمر بن عبد العزيز وروى عن سعيد بن ■

 المسيب وعروة بن الزبير(

َذلَِك فِي ُجُمَعٍة، أَْو  َمْن َحَضرَ  -َمْن قُتَِل فِي ِزَحاٍم فَإِنَّ ِديَتَهُ َعلَى النَّاِس ■ 

 َغْيِرهَا.)الزهري(

 -األحاديث واآلثار:

أَنَّ »َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن ِكتَاٍب لُِعَمَر ْبِن اْلَعِزيِز قَاَل: بَلََغنَا ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قُتَِل يَْوَم أَْضَحى، أَْو يَْوَم فِْطٍر، فَإِنَّ قََضى فِيَمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«.)ِديَتَهُ َعلَى النَّاِس َجَماَعةا 

 ■ : : أَنَّ َرُجَلا قُتَِل فِي الطََّواِف، فَاْستََشاَر ُعَمُر النَّاَس. فَقَاَل َعلِيٌّ َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 ْيِت اْلَماِل.)ضعيف منقطع(ِديَتُهُ َعلَى اْلُمْسلِِميَن، أَْو فِي بَ 

يَْعنِي  -َعْن اِْلَْسَوِد إْن َرُجٌل قُتَِل فِي اْلَكْعبَِة فََسأََل ُعَمُر َعلِي اا، فَقَاَل: ِمْن بَْيِت اْلَماِل ■ 

 ِديَتَهُ.

َغِرَق أََحُدهُْم، أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قََضى فِي ِستَِّة ِغْلَمٍة َكانُوا يَتََغاطُّوَن فِي النَّْهِر فَ ■ 

قَاهُ  قُوهُ، َوَشِهَد ثَََلثَةٌ َعلَى اْثنَْيِن أَنَّهَُما َغرَّ فََجَعَل َعلِيُّ  -فََشِهَد اْثنَاِن َعلَى ثَََلثٍَة أَنَّهُْم َغرَّ

يَِة َعلَى الثَََّل  يَِة َعلَى اَِلْثنَْيِن، َوُخْمَسيَّ الدِّ ثَِة.)ضعيف ْبُن أَبِي طَالٍِب ثَََلثَةَ أَْخَماِس الدِّ

 مرسل(

 8111]َمْسأَلَةٌ أََمَر آَخَر بِقَْطِع يَِدِه أَْو بِقَْتِل َولَِدِه أَْو َعْبِدِه أَْو بِقَْتلِِه نَْفَسهُ[م

ِ تََعالَى  فََحَراٌم َعلَى ُكلِّ َمْن أُِمَر بَِمْعِصيٍَة أَْن يَأْتَِمَر لَهَا، فَإِْن فََعَل فَهَُو فَاِسٌق َعاٍص َّلِلَّ
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 ِ ُ تََعالَى لَهُ فَهَُو َعاٍص َّلِلَّ َولَْيَس لَهُ بَِذلَِك ُعْذٌر، َوَكَذلَِك اْْلِمُر فِي نَْفِسِه بَِما لَْم يُبِْح َّللاَّ

تََعالَى فَاِسٌق َوََل ُعْذَر لِْلَمأُْموِر فِي طَاَعتِِه، بَْل اْْلِمُر َواَلَِّذي يُْؤَمُر َسَواٌء فِي َذلَِك، 

، أَْو بِقَْتِل َعْبِدِه، أَْو بِقَْتِل فَاْلَواِجُب أَْن  يَِجَب لِْْلِمِر إْنَساناا بِقَْطِع يَِد اْْلِمِر نَْفِسِه بَِغْيِر َحقٍّ

يَِة، ِِلَنَّ ُوُجوَد أَْمِرِه بَِذلَِك بَاِطلٌ  ََل  اْبنِِه، َما يَِجُب لَهُ لَْو لَْم يَأُْمْر بَِذلَِك ِمْن اْلقََوِد أَْو الدِّ

بَاَحِة أَْصَلا ُحْكَم لَهُ فِ   ي اْْلِ

يَةُ.  َوَكَذلَِك َمْن أَبَاَح ِْلَخَر أَْن يَْقتُلَهُ فَفََعَل فَِْلَْولِيَاِء اْلَمْقتُوِل اْلقََوُد أَْو الدِّ

 -أقوال الفقهاء:

 َمْن أََمَر آَخَر بِقَْتِل َعْبِدِه فَقَتَلَهُ فَََل َشْيَء َعلَى اْلَمأُْموِر.)مالك(■ 

 َر بِقَْطِع يَِد اْْلِمِر فَََل َشْيَء َعلَى اْلقَاِطِع.)الشافعي(َمْن أََمَر آخَ ■ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ ■  َعلَى اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم السَّْمُع »أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«) أَْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيٍَة فَََل َسْمَع َوََل طَاَعةَ َوالطَّاَعةُ فِيَما أََحبَّ أَْو َكِرهَ، إَلَّ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إنََّما الطَّاَعةُ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فِي اْلَمْعُروفِ 

يَِة َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: إنَّ َرُجَلا ■   قَاَل لَِعْبٍد: اْقطَْع أُُذنِي َوأَْنَت َشِريِكي فِي الدِّ

بَْيِر فَقَاَمْت اْلبَيِّنَةُ َعلَى قَْولِِه فَأَْبَطَل ِديَتَهُ.  فَفََعَل. فَاْختََصُموا إلَى اْبِن الزُّ

ِ تََعالَى فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ   8121[م]َمْسأَلَةٌ فِي قَْوِل هللاَّ

ُ تََعالَى }َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواِلَْنَف بِاِلَنْ  ِف قَاَل َّللاَّ

نِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{  نَّ بِالسِّ َواِلُُذَن بِاِلُُذِن َوالسِّ

: َمْن قََرأَ: }َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواِلَْنَف بِاِلَْنِف َواِلُُذَن بِاِلُُذِن ٢٥]المائدة:  [ ، قَاَل َعلِيٌّ

نِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص{ ]المائدة:  ْفِع فِي َذلَِك ُكلِِّه، ََل بِاْلَعْطِف َعلَى ٢٥َوالسِّنَّ بِالسِّ [ بِالرَّ

ٌت َعلَْينَا ََلِزٌم لَنَا، َوَمْن قََرأَهَا بِالنَّْصِب فِي ُكلِّ َذلَِك، فَهَُو النَّْفَس بِالنَّْفِس، فَهَُو ُحْكٌم ثَابِ 

 َمْعطُوٌف َعلَى أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َوأَنَّ َذلَِك ِمْن ُحْكِم التَّْوَراِة.

ِ تَ  ٍد: َوِكْلتَا اْلقَِراَءتَْيِن َحقٌّ َمْشهُوٌر ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ، قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َعالَى، فَِكََل اْلَمْعنَيَْيِن َحقٌّ

.. فََوَجْدنَا نَصَّ قَْوله  ا َمْكتُوٌب َعلَْينَا بَِحقٍّ فََكاَن َذلَِك َمْكتُوباا فِي التَّْوَراِة ،ُكلُّ َذلَِك أَْيضا

 [ َجاَء بِلَُغِة اْلَعَرِب.٢٥تََعالَى }فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: 

[ . َوَوَجْدنَا فِي لَُغِة اْلَعَرِب 0١٥َما قَاَل تََعالَى }بِلَِساٍن َعَربِيٍّ ُمبِيٍن{ ]الشعراء: كَ 

ا  ِميَر َراِجعا إلَى أَْقَرِب َمْذُكوٍر إَلَّ بَِدلِيٍل. َوَوَجْدنَا أَْقَرَب َمْذُكوٍر إلَى  -َوََل بُدَّ  -الضَّ

[ َوهَُو ٢٥ِميَر الَِّذي فِي }تََصدََّق بِِه{ ]المائدة: [ الضَّ ٢٥}فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: 

ِق، فَََل يَُجوُز إْخَراُجهُ َعْن هََذا إَلَّ بَِدلِيٍل، َوََل َدلِيَل َعلَى  َضِميُر اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه اْلُمتََصدِّ

 َذلَِك.

ا اْلُمتََصدَُّق َعلَْيِه فَإِنَّ اْلَجانَِي فِيَما ُدوَن النَّفْ  ِس إَذا َعفَا َعْنهُ اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه فَإِْن َغفََر َوأَمَّ

ْد لَهُ، َوتََصدََّق بَِحقِِّه َعلَْيِه، فَََل َشكَّ فِي أَنَّهُ َمْغفُوٌر لَهُ، َوُمَكفٌَّر َعْنهُ، ِِلَنَّ َصاِحَب اْلَحقِّ قَ 

 أَْسقَطَ َحقَّهُ قِبَلَهُ.
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ا إَذا لَْم يَْغفِْر لَهُ، َولَِكنَّهُ  ْنيَا، فَبََِل َشكٍّ نَْدِري  َوأَمَّ َر طَلَبَهُ إلَى اْْلِخَرِة، َوأَْسقَطَهُ فِي الدُّ أَخَّ

 أَنَّ َحقَّهُ بَاٍق لَهُ قِبَلَهُ، َوأَنَّهُ َسيَْقتَصُّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن َحَسنَاتِِه.

ا َمْن قَتََل آَخَر  ْلِمِه إيَّاهُ، َوَحقُّ اْلَولِيِّ فِي أَْخِذ اْلقََوِد فََعلَْيِه َحقَّاِن: َحقُّ اْلَمْقتُوِل فِي ظُ  -َوأَمَّ

 -َوهَُو لَِمْقتُوٍل  -فَإِْن َعفَا اْلَولِيُّ فَإِنََّما َعفَا َعْن َحقِّ نَْفِسِه، َوََل َعْفَو لَهُ فِي َحقِّ َغْيِرِه  -

ِ تََعالَى  }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ فََحقُّ اْلَمْقتُوِل بَاٍق َعلَْيِه َكَما َكاَن، لِقَْوِل َّللاَّ

ا فَقَْد اْنتََصَف  -[ َوَكَما أَْخبََر 0٦٢]اِلنعام:  ا إَذا قُتَِل قََودا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيقُ  ُ تََعالَى فَََل تَبَِعةَ َعلَْيِه َوبِاَّلَلَّ  .ِمْنهُ َكَما أََمَر َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ أى لِْلَمْجُروِح.)الحسن وجابر بن زيد ومجاهد(■َ 

 فهو كفارة لهِّ أى لِلَِّذي تََصدََّق بِِه وأجر المجروح على َّللا تعالى.)الشعبي والنخعي■

يَةَ فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ.)زيد بن أسلم(إْن َعفَا َعْنهُ، أَْو اْقتَصَّ ِمْنهُ، أَْو قَبَِل ِمنْ ■   هُ الدِّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَتَْدُروَن َمْن » -َصلَّى َّللاَّ

تِي يَأْتِي اْلُمْفلُِس؟ قَالُوا: اْلُمْفلُِس فِينَا َمْن ََل ِدْرهََم لَهُ َوََل  َمتَاَع، فَقَاَل: إنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

َويَأْتِي قَْد َشتََم هََذا َوقََذَف هََذا َوأََكَل َماَل هََذا َوَسفََك  -يَْوَم اْلقِيَاَمِة بَِصََلٍة َوِصيَاٍم َوَزَكاٍة 

 -َحَسنَاتِِه فَإِْن فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ  فَيُْعطَى هََذا ِمْن َحَسنَاتِِه، َوهََذا ِمنْ  -َدَم هََذا َوَضَرَب هََذا 

نَّ  -قَْبَل أَْن يَْقِضَي َما َعلَْيِه  أُِخَذ ِمْن َخطَايَاهُْم فَطُِرَحْت َعلَْيِه ثُمَّ طُِرَح فِي النَّاِر، لَتَُؤدُّ

اِة اْلَجْلَحاِء ِمْن ال اِة اْلقَْرنَاءِ اْلُحقُوَق إلَى أَْهلِهَا يَْوَم اْلقِيَاَمِة، َحتَّى يُقَاَد لِلشَّ  )صحيح(« شَّ

ِ ْبَن َمْسُعوٍد يَقُوُل " قَاَل النَّبِيُّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْبَد َّللاَّ ُل َما يُْقَضى بَْيَن : »-َصلَّى َّللاَّ أَوَّ

َماءِ   صحيح(«)النَّاِس فِي الدِّ

 ■ ِ ُ َعلَيْ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َكانَْت لَهُ »قَاَل:  -ِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

يِه ِمْن َمْظلَِمةٌ ِِلَِخيِه فَْليَتََحلَّْلهُ ِمْنهَا فَإِنَّهُ لَْيَس ثَمَّ ِدينَاٌر َوََل ِدْرهٌَم ِمْن قَْبِل أَْن يُْؤَخَذ ِِلَخِ 

 صحيح(«)اِحبِِه فَطُِرَحْت َعلَْيهِ َحَسنَاتِِه فَإِْن لَْم تَُكْن لَهُ َحَسنَاٌت يُْؤَخُذ ِمْن َسيِّئَاِت صَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَْخلُُص » -َصلَّى َّللاَّ

ِهْم ِمْن بَْعٍض اْلُمْؤِمنُوَن ِمْن النَّاِر فَيُْحبَُسوَن َعلَى قَْنطََرٍة بَْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر فَيُْقتَصُّ لِبَْعضِ 

بُوا َونُقُّوا أُِذَن لَهُْم فِي ُدُخوِل اْلَجنَِّة، فََواَلَّذِ  ْنيَا َحتَّى إَذا هُذِّ ي َمظَالُِم َكانَْت بَْينَهُْم فِي الدُّ

ٍد بِيَِدِه َِلََحُدهُْم أَْهَدى إلَى َمْنِزلِِه فِي اْلَجنَِّة ِمْنهُ بَِمْنِزلِِه َكاَن فِي  نَْفُس ُمَحمَّ

 صحيح(«)ْنيَاالدُّ 

ِ ْبِن َعْمٍرو فِي قَْوله تََعالَى }فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

 [ قَاَل: هُِدَم َعْنهُ ِمْن ُذنُوبِِه ِمْثُل َذلَِك.)صحيح(٢٥

ِق بَِحقِِّه.قال المؤلف: فَهََذا يَُدلُّ َعلَى أَنَّهُ َكفَّاَرةٌ لُِذنُوِب اْلمَ   ْجُروِح اْلُمتََصدِّ

[ قَاَل: لِْلَمْجُروِح، ٢٥َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي قَْوله تََعالَى }فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: ■ 

ِ تََعالَى. ِق َعلَى َّللاَّ  َوأَْجُر اْلُمتََصدِّ

 8121َميِّتًا[م]َمْسأَلَةٌ اْمَرأٍَة نَاَمْت بِقُْرِب اْبنَِها أَْو َغْيِرِه فَُوِجَد 



 

286 
 

ا، أَْو  -إْن َماَت ِمْن فِْعلِهَا ِمْثَل  أَْن تَُجرَّ اللَِّحاَف َعلَى َوْجِهِه ثُمَّ يَنَاَم فَيَْنقَلَِب فَيَُموَت َغم ا

 فَََل  -َوِهَي ََل تَْشُعُر  -َوقََع ِذَراُعهَا َعلَى فَِمِه، أَْو َوقََع ثَْديُهَا َعلَى فَِمِه، أَْو َرقََدْت َعلَْيِه 

يَةُ، أَْو َعلَى بَْيِت اْلَماِل، َوإِ  ْن َكاَن َشكَّ أَنَّهَا قَاتِلَتُهُ َخطَأا فََعلَْيهَا اْلَكفَّاَرةُ، َوَعلَى َعاقِلَتِهَا الدِّ

، فَإِْن َشكَّْت أََماَت ِمْن فِعْ  لِهَا لَْم يَُمْت ِمْن فِْعلِهَا فَََل َشْيَء َعلَْيهَا فِي َذلَِك، أَْو ََل ِديَةَ أَْصَلا

، أَْم ِمْن َغْيِر فِْعلِهَا؟ فَََل ِديَةَ فِي َذلَِك، َوََل َكفَّاَرةَ، ِِلَنَّنَا َعلَى يَقِيٍن ِمْن بََراَءتِهَا ِمْن َدِمهِ 

 ثُمَّ َعلَى َشكٍّ أََماَت ِمْن فِْعلِهَا أَْم ََل؟..

 -أقوال الفقهاء:

ن أَنَاَمْت َصبِيَّهَا إلَى َجْنبِهَا فَطََرَحْت َعلَْيِه من َشِربَْت َدَواءا فَأَْلقَْت َولََدهَا تَُكفُِّر،وم■

 ثَْوباا فَأَْصبََحْت َوقَْد َماَت فأََحبُّ إلَْينَا أَْن تَُكفَِّر.)النخعي وقال مرة تعتق رقبة (

 8128]َمْسأَلَةٌ َهْل بَْيَن اأْلَِجيِر َوُمْستَأِْجِرِه قَِصاٌص[م

ْيَس بَْيَن اِْلَِجيِر َوُمْستَأِْجِرِه قَِصاٌص إَلَّ أَْن يَتََعدَّى فَيَِجُب ُرِوَي َعْن بَْعِض التَّابِِعيَن: لَ 

ْق بَْيَن اْلُمْستَأِْجِر َوَغْيِرِه، َولَْيَس  -اْلَعْقُل بَْعَد اْلقََساَمِة  َ تََعالَى لَْم يُفَرِّ َوهََذا َخطَأٌ، ِِلَنَّ َّللاَّ

ُ تََعالَى فِي النَّْفِس.إَلَّ َخطَأٌ أَْو َعْمٌد، فَََل َشْيَء فِي الْ   َخطَأِ إَلَّ َما أَْوَجبَهُ َّللاَّ

ا اْلَعْمُد  ُ تََعالَى }فََمِن اْعتََدى  -َوأَمَّ فَفِيِه اْلقَِصاُص َسَواٌء اِْلَِجيُر َواْلُمْستَأِْجُر، َكَما قَاَل َّللاَّ

 [0١٢رة: َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البق

يَة[م  8121]َمْسأَلَةٌ فِي ِميَراِث الدِّ

 -أقوال الفقهاء:

يَةُ لِْلَعَصبَِة.)أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف(■   الدِّ

ِهَي لَِجِميِع اْلَوَرثَِة.)النخعي والحسن والزهري وأبو قَلبة والشعبي وعطاء وعمر ■ 

 بن عبد العزيز

 -األحاديث واآلثار:

ِ أن أَبَا ُشَرْيٍح ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَكْعبِيَّ َقُاُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ فََمْن قُتَِل لَهُ بَْعَد » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيََرتَْيِن، بَْيَن أَْن يَأُْخُذوا اْلَعْقَل َوبَْيَن أَْن يَْقتُلُوا

ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّ النَّبِيَّ  قال المؤلف: هََذا اْلَخبَرَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ََل ُحجَّ َجَعَل  -َصلَّى َّللاَّ

ْوَجةُ يَقَعُ  ْوُج َوالزَّ ْخَوةُ لِْْلُمِّ َوالزَّ يَةَ لَِمْن لَهُ أَْن يَْستَقِيَد، َوأَْخبََر أَنَّهُْم أَْهلُهُ َواْْلِ  َعلَْيِهْم الدِّ

ُ تََعالَى فِي " بَاِب َمْن لَهُ َعْن اْلقََوِد اْلَعْفُو أَْو  اْسُم " أَْهٍل " َعلَى َما نَْذُكُر إْن َشاَء َّللاَّ

 اْلقَِصاُص ".

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ فِي َجنِيِن اْمَرأٍَة ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِة بَنِي لِْحيَاَن َسقَطَ َميِّتاا بِ  ٍة َعْبٍد، أَْو أََمٍة، َغْيَر أَنَّ اْلَمْرأَةَ الَّتِي قُِضَي َعلَْيهَا بِاْلُغرَّ ُغرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تُُوفِّيَْت، فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ بِأَنَّ ِميَراثَهَا لِبَنِيهَا َوَزْوِجهَا َوأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَعْقَل َعلَى َعَصبَتِهَا

ِ قا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ل المؤلف: فََصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى بِاْلِميَراِث لَِغْيِر َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 فَبَطََل قَْولُهُْم بِيَقِيٍن.. -قُِضَي َعلَْيِه بِاْلَعْقِل 

ْفِك َما قَالُوا، قَالَْت: َوَدَعا ■ » ِ َعْن َعائَِشةَ ِحين قَاَل لَهَا أَْهُل اْْلِ ُ  -َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب، َوأَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد ِحيَن اْستَْلبََث اْلَوْحُي يَْسأَلُهَُما، َوهَُو  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا أَُساَمةُ  ا َعلِيٌّ فَأََشاَر بِاَلَِّذي يَْعلَُم ِمْن بََرا -يَْستَِشيُرهَُما فِي فَِراِق أَْهلِِه. فَأَمَّ  -َءِة أَْهلِِه. َوأَمَّ

ُ َعلَْيَك، َوالنَِّساُء ِسَواهَا َكثِيٌر، َواْسأَْل اْلَجاِريَةَ تَْصُدقَُك، فَقَاَل: هَْل  فَقَاَل: لَْم يَُضيِّْق َّللاَّ

نِّ تَنَاُم َعْن َرأَْيِت ِمْن َشْيٍء يَِريبُِك؟ قَالَْت: َما َرأَْيُت َشْيئاا أَْكثََر ِمْن أَنَّهَا َجاِريَةٌ َحِدي ثَةُ السِّ

َعِجيِن أَْهلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاِجَن فَتَأُْكلُهُ. فَقَاَم َعلَى اْلِمْنبَِر فَقَاَل: يَا َمْعَشَر اْلُمْسلِِميَن َمْن 

ا  « .يَْعُذُرنِي ِمْن َرُجٍل بَلََغنِي أََذاهُ فِي أَْهلِي َوأَنَّهُ َما َعلِْمُت ِمْن أَْهلِي إَلَّ َخْيرا

ِ أَتَأَْذُن لِي أَْن »َوِمْن طَِريِق ُعْرَوةَ قَاَل:  ا أُْخبَِرْت َعائَِشةُ بِاِْلَْمِر، قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ لَمَّ

 صحيح(«)أَْنطَلَِق إلَى أَْهلِي؟ فَأَِذَن لَهَا َوأَْرَسَل َمَعهَا اْلُغََلمَ 

 ِ ُ َعلَ  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ قَْد َسمَّى َزْوَجتَهُ " أَْهَلا "  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

فِي  َوأَْخبََر أَنَّهَا " أَْهلُهُ " ،َوقَْد قَالَْت لَهُ بَِريَرةُ: تَنَاُم َعْن َعِجيِن " أَْهلِهَا ".. َوقَْد أَْستَأَْذنَْتهُ 

فََصحَّ أَنَّ هَُؤََلِء ُكلَّهُْم َداِخلُوَن  اَِلْنِطََلِق إلَى " أَْهلِهَا " َوقَْد َكاَن لَهَا أٌَخ ِِلُمٍّ َمْعُروفٌ 

 فِي " اِْلَْهِل ".

ْخَوِة لِْْلُمِّ " أَهْ  ْوِج، َواْْلِ ْوَجِة، َوالزَّ نَِّة لِْْلَْهِل، َوالزَّ يَةُ بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َونَصِّ السُّ ٌل فَإِْذ الدِّ

يَِة َواِجٌب َكَسائِِر اْلَوَرثَِة، َوََل  ِة ُكلِّهَا فِي أَنَّ " فََحظُّهُْم فِي الدِّ  ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ

يَةَ َمْوُروثَةٌ َعلَى َحَسِب اْلَمَواِريِث لَِمْن َوَجبَْت لَهُ، َوَعلَى هََذا اْعتَِماُدنَا فِي تَْوِريِث  الدِّ

يَِة..  َمْن َذَكْرنَا ِمْن الدِّ

يَةَ إَلَّ لِْلَعَصبَِة، ِِلَنَّهُْم َعْن اْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّهُ قَاَل: قَاَل ُعمَ ■  ُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َما أََرى الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْعقِلُوَن َعْنهُ، فَهَْل َسِمَع أََحٌد ِمْنُكْم فِي َذلَِك ِمْن َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اُك ْبُن ُسْفيَاَن اْلِكََلبِيُّ  حَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَن النَّبِيُّ َوكَ  -َشْيئاا؟ فَقَاَل الضَّ اْستَْعَملَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ : »-َعلَى اِْلَْعَراِب  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكتََب إلَيَّ َرُسوُل َّللاَّ َث اْمَرأَةَ أَْشيََم  -َصلَّى َّللاَّ أَْن أَُورِّ

بَابِيِّ ِمْن ِديَِة َزْوِجهَا   .)ضعيف منقطع(فَأََخَذ ُعَمُر بَِذلِكَ « -الضَّ

ُم َعلَْيِه اْلِميَراُث.■  يَةُ َعلَى َما يُقَسَّ  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: تُقَسَُّم الدِّ

يَةِ ■  ْخَوةَ ِمْن اِْلُمِّ نَِصيبَهُْم ِمْن الدِّ ْن َسِمَع َعلِي اا يَقُوُل: لَقَْد َظلََم َمْن َمنََع اْْلِ اٍر َعمَّ  .َعْن َعمَّ

ْوَجةُ، فِي َعْن ُعمَ ■  ْوُج، َوالزَّ يَِة ُكلُّ َواِرٍث، َوالزَّ َر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل: يَِرُث ِمْن الدِّ

 اْلَخطَأِ َواْلَعْمِد.

 8121]َمْسأَلَةٌ فِي اْلُمْقتَتِلِيَن أَْن يُْحتََجُزوا[م

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن َعائَِشةَ: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َوَعلَى اْلُمْقتَتِلِيَن أَْن »قَاَل:  -َم َصلَّى َّللاَّ

َل  َل فَاِْلَوَّ  « .َوإِْن َكانَْت اْمَرأَةا  -يُْحتََجُزوا اِْلَوَّ

ٍد الطََّحاِويَّ أَنَّهُ  قال المؤلف: فََماَج النَّاُس فِي تَْفِسيِر هََذا اْلَخبَِر، َوَحَكى أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، َوأَْحَمَد ْبَن أَبِي ِعْمَراَن َسأََل َعْن تَْفِسيِر هََذا الْ  َد ْبَن َعْبِد َّللاَّ َخبَِر ُمَحمَّ

.  َوإِْبَراِهيَم اْلُمَزنِي 

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم فَلَْم يُِجْبهُ بَِشْيٍء َواْعتََرَف لَهُ بِأَنَّهُ ََل يَْدِري  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ا ُمَحمَّ َما فَأَمَّ

 اهُ.َمْعنَ 

ِم. ا أَْحَمُد ْبُن أَبِي ِعْمَراَن فَقَاَل لَهُ: هََذا يَْخُرُج ِمْنهُ َجَواُز َعْفِو النَِّساِء َعْن الدَّ  َوأَمَّ
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ا اْلُمَزنِي  فَإِنَّهُ قَ  ا اْلُمَزنِي  فَقَاَل لَهُ: َمْعنَاهُ النَّْهُي َعْن اْلقِتَاِل فِي َغْيِر اْلَحقِّ ، َوأَمَّ اَل َوأَمَّ

ِحيَح الَِّذي ََل يَُجوُز ِِلََحٍد أَْن يَقُوَل َغْيَرهُ، َوهَُو ُمْقتََضى لَْفِظ اْلَخبَِر َوَمْفهُوُمهُ اْلَكََل  َم الصَّ

الَِّذي ََل يُْفهَُم ِمْنهُ َغْيُرهُ، َوهَُو أَنَّهُ َواِجٌب َعلَى اْلُمْقتَتِلِيَن أَْن يَْنَحِجَز بَْعُضهُْم َعْن بَْعٍض 

لِيَن ِمْن اْلُمْقتَتِلِيَن هُْم فَََل يَْقتَتِلُو ُل، ِِلَنَّ اِْلَوَّ ُل فَاِْلَوَّ َن، َوأَْن يَْبَدأَ بِاَِلْنِحَجاِز اِْلَوَّ

ِل  -اْلُمتََصاِدُموَن قَْبَل الَِّذيَن َمْن َخْلفَهُْم  ِل فَاِْلَوَّ ِمْن  -فََغَرُض اَِلْنِحَجاِز َواقٌِع َعلَى اِْلَوَّ

،  -أَنَّهُ اْمَرأَةٌ  َولَوْ  -اْلُمْقتَتِلِيَن  ٌم. هََذا َعلَى أَنَّ اْلَخبََر ََل يَِصحُّ ِِلَنَّ اْلقِتَاَل فِيَما بَْينَنَا ُمَحرَّ

 َوِحْصٌن: َمْجهُوٌل.

 8121]َمْسأَلَةٌ َمْن لَهُ اْلَعْفُو َعْن الدَِّم َوَمْن ََل َعْفَو لَهُ[م

َ تََعالَى قَْد قَالَ  [ ، 0٣١}َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ{ ]البقرة:  قال ابن حزم: فََوَجْدنَا َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيََرتَْيِن بَْيَن أَْن » -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى ا« يَأُْخُذوا اْلَعْقَل َوبَْيَن أَْن يَْقتُلُوا ِ فََجَعَل َّللاَّ  -ْلقَِصاَص َحق اا، َوَجَعَل َرُسوُل َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  ا اْلقَْتُل، فََساَوى  -أَْهَل اْلقَتِيِل بَْيَن ِخيََرتَْيِن  -َعلَْيِه الصَّ ا أَْخُذ اْلَعْقِل، َوإِمَّ إمَّ

 بَْيَن اِْلَْمَرْيِن أَيَّهَُما َشاُءوا..

ِ ْبَن »ِع ْبِن َخِديٍج َعْن َسْهِل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ، َوَرافِ ■  أَنَّ ُمَحيَِّصةُ ْبَن َمْسُعوٍد، َوَعْبَد َّللاَّ

ِ ْبُن َسْهٍل، فَاتَّهَُموا اْليَهُوَد، فَ  قَا فِي النَّْخِل، فَقُتَِل َعْبُد َّللاَّ َجاَء َسْهٍل اْنطَلَقَا قِبََل َخْيبََر فَتَفَرَّ

ِه ُحَويِّ  ْحَمِن، َواْبنَا َعمِّ ِ أَُخوهُ َعْبُد الرَّ ُ َعلَْيِه  -َصةُ، َوُمَحيَِّصةُ إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن فِي أَْمِر أَِخيِه  -َوَسلََّم  ِ  -َوهَُو أَْصَغُر ِمْنهُْم  -فَتََكلََّم َعْبُد الرَّ َصلَّى  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يَْبَدْأ اِْلَْكبَُر؟ فَتََكلََّما فِي أَْمِر َصاِحبِِهَما، فَقَاَل َكبِّْر، اْلُكْبَر، أَْو قَاَل: لِ  -َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ تِِه؟  -َصلَّى َّللاَّ يُْقِسُم َخْمُسوَن ِمْنُكْم َعلَى َرُجٍل َعْنهُْم فَيُْدفَُع بُِرمَّ

 بَاقَِي اْلَخبَِر. َوَذَكرَ « فَقَالُوا: أَْمٌر لَْم نَْشهَْدهُ َكْيَف نَْحلُِف؟

ِ  -فَفِي هََذا اْلَخبَِر الثَّابِِت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َجَعَل اْلَحقَّ فِي َطلَِب  -َصلَّى َّللاَّ

، َوأَنَّهُ  ِم َِلْبِن اْلَعمِّ ]لِِسنِِّه[ َكَما َجَعلَهُ لِْْلَِخ لِْْلَِب اْلَواِرِث ُدوَن اْبِن اْلَعمِّ ََلةُ  -الدَّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  فَبَطََل بِهََذا قَْوُل َمْن َراَعى أَنَّ اْلَحقَّ لِْْلَْقَرِب فَاِْلَْقَرِب،  -بََدأَ اْبُن اْلَعمِّ لِِسنِِّه  -َوالسَّ

نَِّة أَْو لِْلَواِرِث ُدوَن َغْيِرِه ، َوَصحَّ أَنَّ اْلَحقَّ " لِْْلَْهِل " َكَما َجاَء فِي اْلقُْرآِن، َوالسُّ 

ِحيَحِة، َواْبُن اْلَعمِّ ِمْن " اِْلَْهِل " بََِل َشكٍّ فِي لَُغِة اْلَعَرِب  ْجَماُع  -الصَّ َوهََذا هَُو اْْلِ

ِة اَِلتِّفَاِق ِمنْ  ِحيُح.. ثُمَّ نَظَْرنَا إَذا َعفَا أََحُد " اِْلَْهِل " َولَْم يَْعُف َغْيُرهُ ِمْنهُْم بَْعَد ِصحَّ  الصَّ

ِة َعلَى أَنَّهُْم ُكلَّهُْم إْن اتَّفَقُوا َعلَى اْلقََوِد نَفََذ، َوإِْن اتَّفَقُوا َعلَى اْلَعْفِو نَفََذ ..َ إْجَماِع اِْلُ  مَّ

ا َعلَى  ا لَْيَس أََحُدهَُما ُمقَدَّما ا َواِحدا يَةَ قَْد َوَرَد التَّْخيِيُر فِيِهَما ُوُرودا فََوَجْدنَا اْلقََوَد َوالدِّ

يَُجْز أَْن يَُغلََّب َعْفُو اْلَعافِي ]َعلَى إَراَدِة َمْن أََراَد اْلقَِصاَص َعلَى َعْفِو اْْلَخِر، فَلَْم 

، َوََل إْجَماَع فِي تَْغلِيِب اْلَعافِي  -اْلَعافِي[ إَلَّ بِنَصٍّ " أَْو إْجَماٍع  فَنَظَْرنَا فِي  -َوََل نَصَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوَل  تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا َوَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر َذلَِك فََوَجْدنَا َّللاَّ

ْن لَْم يَْعُف.0٦٢أُْخَرى{ ]اِلنعام:   [ فََوَجَب بِهَِذِه اْْليَِة أَْن ََل يَُجوَز َعْفُو اْلَعافِي َعمَّ

ثَنَا  َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل ْبِن ..■ ِ َوَوَجْدنَا اْلقَاتَِل قَْد َحلَّ َدُمهُ بِنَْفِس اْلقَْتِل: َكَما َحدَّ

ُ َعْنهُ  -ُحنَْيٍف قَاَل: ُكنَّا َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن  فََخَرَج إلَْينَا  -َوهَُو َمْحُصوٌر  -َرِضَي َّللاَّ
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ِ  َوهَُو ُمتََغيٌِّر لَْونُهُ فَقَاَل: يَتََواَعُدونِي بِاْلقَْتِل آنِفاا، َوبَِم يَْقتُلُونَنِي؟ َسِمْعت  -َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ََل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ بِإِْحَدى ثَََلٍث: َرُجٌل َكفََر بَْعَد »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا بَِغْيِر نَْفٍس، فَيُْقتَُل  ِ َما َزنَ « -إْسََلِمِه، أَْو َزنَا بَْعَد إْحَصاٍن، أَْو قَتََل نَْفسا ْيت فِي فََوَّللَاَّ

ُ تََعالَى، َوََل قَتَْلتُ   َجاِهلِيٍَّة َوََل إْسََلٍم قَطُّ، َوََل أَْحبَْبُت أَنَّ لِي بِِدينِي بََدَلا ُمْذ هََدانِي َّللاَّ

ا ".  نَْفسا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََصحَّ بِقَْوِل النَّبِيِّ  ا َخَرَج َدُمهُ ِمنْ  -َصلَّى َّللاَّ التَّْحِريِم إلَى  أَنَّ َمْن قَتََل نَْفسا

ِذ التَّْحلِيِل بِنَْفِس قَْتلِِه َمْن قَتََل، فَإِْذ َصحَّ هََذا فَاْلقَاتُِل ُمتَيَقٌَّن تَْحلِيُل َدِمِه َوالدَّاِعي إلَى أَخْ 

ْحلِيلُهُ بِيَقِيٍن اْلقََوِد َداٍع إلَى َما قَْد َصحَّ بِيَقِيٍن َوَذلَِك لَهُ، َواْلَعافِي ُمِريٌد تَْحِريَم َدٍم قَْد َصحَّ تَ 

يَِة ُدوَن َمْن َمَعهُ ُمِريٌد إبَاَحةَ أَْخِذ  ، أَْو إْجَماٍع، َوُمِريُد أَْخَذ الدِّ فَلَْيَس لَهُ َذلَِك، إَلَّ بِنَصٍّ

 ِ َمةٌ بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماٍل، َواِْلَْمَواُل ُمَحرَّ  إنَّ ِدَماَءُكمْ » -َصلَّى َّللاَّ

َوالنَّصُّ قَْد َجاَء بِإِبَاَحِة َدِم اْلقَاتِِل، َكَما قُْلنَا بِيَقِيِن قَْتلِِه، َولَْم يَأِْت « َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

يَِة إَلَّ بِأَْخِذ " اِْلَْهِل " لَهَا، َوهََذا لَْفظٌ يَْقتَِضي إْجَماَعهُْم َعلَى أَْخِذهَا  نَصٌّ بِإِبَاَحِة الدِّ

، َوََل إْجَماٌع فَ  يَةُ َما لَْم يُْجِمْع " اِْلَْهُل " َعلَى أَْخِذهَا، إْذ لَْم يُبِْحهَا نَصٌّ  فَبَطََل بِيَقِيٍن. -الدِّ

َوهَُو قَْوُل َمالٍِك فِي اْلبَنَاِت َمَع اْلَعَصبَِة، إَلَّ أَنَّهُ  -َوَصحَّ أَنَّ َمْن َدَعا إلَى اْلقََوِد فَهَُو لَهُ 

 َذلَِك َمَع اْلبَنِيَن َواْلبَنَاِت، َوفِي بَْعِض اْلبَنِيَن َمَع بَْعٍض. نَاقََض فِي

ْنتَِماِء َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه أَنَّ ُكلَّ َذلَِك َسَواٌء َوأَنَّ اْلُحْكَم لِْْلَْهِل َوهُْم الَِّذيَن يُْعَرُف اْلَمْقتُوُل بِاَِل 

 ِ ْبُن َسْهٍل بِاَِلْنتَِماِء إلَى بَنِي َحاِرثَةَ َوهُْم الَِّذيَن أََمَرهُْم  إلَْيِهْم، َكَما َكاَن يُْعَرُف َعْبُد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  يَةَ، َوأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ بِأَْن يُْقِسَم ِمْنهُْم َخْمُسوَن َويَْستَِحقُّوَن اْلقََوَد أَْو الدِّ

، َمْن أََراَد ِمْنهُْم اْلقََوَد َسَواٌء َكا ا أَْو اْبَن َعمٍّ ]أَْو اْبنَةا[ أَْو أُْختاا، أَْو َغْيَر َذلَِك ِمْن أُمٍّ َن َولَدا

ٍة  ، أَْو َعمَّ فَاْلقََوُد َواِجٌب، َوََل يُْلتَفَُت إلَى َعْفِو َمْن َعفَا  -أَْو َزْوٍج، أَْو َزْوَجٍة، أَْو بِْنِت َعمٍّ

ْن هَُو أَْقَرُب، أَْو أَْبَعُد، أَْو أَ   ْكثَُر فِي اْلَعَدِد لَِما َذَكْرنَا.ِممَّ

ُم، فَإِْن أََراَد أََحدُ  ُم الدَّ يَةُ ِحينَئٍِذ َويَُحرَّ اْلَوَرثَِة  فَإِْن اتَّفََق اْلَوَرثَةُ ُكلُّهُْم َعلَى اْلَعْفِو فَلَهُْم الدِّ

ةا، إْذ هَُو َماٌل مِ  تِِه َخاصَّ يَِة فَلَهُ َذلَِك، فِي ِحصَّ ِ تََعالَى  -ْن َمالِِه اْلَعْفَو َعْن الدِّ َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

 -أقوال الفقهاء:

ْن ■  ْوِج، َوَغْيِرِهَما، فَإِْن َعفَا أََحٌد ِممَّ ْوَجِة، َوالزَّ ْن يَِرُث، َولِلزَّ اْلَعْفُو َجائٌِز لُِكلِّ أََحٍد ِممَّ

يَةُ لَِمْن لَمْ  َم اْلقَِصاُص َوَوَجبَْت الدِّ يَْعُف.)النخعي وعطاء وعمر بن عبد  َذَكْرنَا فَقَْد ُحرِّ

) ، َوالشَّافِِعيَّ ، َواِْلَْوَزاِعيَّ ، َواْلَحَسَن ْبَن َحيٍّ  العزيز وأَبَو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريَّ

ةا ُدوَن النَِّساِء.)الزهري وقتادة والحسن وابن شبرمة والليث ■  َجاِل َخاصَّ اْلَعْفُو لِلرِّ

 والنخعي(  العزيز وقول آخر لعمر بن عبد

ْوَجةَ فَََل َعْفَو لَهَُما.)ابن أبي ليلى(■  ْوَج َوالزَّ  لُِكلِّ َواِرٍث َعْفٌو إَلَّ الزَّ

 لَْيَس لِْْلُمِّ َعْفٌو، َواْلَولِيُّ َولِيٌّ َحْيُث َكاَن، َواْلبِْنُت تَْعفُو َمَع ُوََلِة الدَِّم، َوََل تَْعفُو اْلُوََلةُ ■ 

 ُدونَهَا.)ربيعة(

ا َولَْيَس لَهُ ُوََلةٌ إَلَّ النَِّساَء َواْلَعَصبَةَ فَأََراَدا أَْن يَْعفَُوا َعْن الدَِّم، َوأَبَى ■ من قتَُل َعْمدا
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فُوَن بَنَاُت اْلَمْقتُوِل فَإِنَّهُ ََل َعْفَو لِْلَعَصبَِة، يُْقتَُل بِِه قَاتِلُهُ ،فَإِْن أََراَد بَنَاُت اْلَمْقتُوِل أَْن يَعْ 

ى اْلَعَصبَةُ فَََل َعْفَو لِْلبَنَاِت، َواْلقَْوُل َما قَاَل اْلَعَصبَةُ، َويُْقتَُل اْلقَاتُِل إَذا لَْم يُْجتََمْع َعلَى َوأَبَ 

 اْلَعْفِو.

 ِة.َوَكَذلَِك إْن َكانَْت لَهُ اْبنَةٌ َواِحَدةٌ فَأََراَدْت اْلقَْتَل َوَعفَا اْلَعَصبَةُ فَيُْقتَُل َوََل َعْفَو لِْلَعَصبَ 

لَى فإَذا َكاَن لِْلَمْقتُوِل اْبٌن َواْبنَةٌ: أَنَّهُ ََل َعْفَو لَِِلْبنَِة َمَع اَِلْبِن، َولَِكْن إْن َعفَا اَِلْبُن َجاَز عَ 

 اَِلْبنَِة.

 َوَعْفُو اِْلَْقَرِب فَاِْلَْقَرِب ِمْن اْلَعَصبَِة َجائٌِز َعلَى اِْلَْبَعِد ِمْنهُْم.)مالك(

يَةَ أَْو اْلَعْفَو، َما لَْم يَتَّفِقُوا َمْن أََراَد ■  اْلقَِصاَص فََذلَِك لَهُ، َوََل يُْلتَفَُت إلَى َمْن أََراَد الدِّ

 َعلَى َذلَِك.

ْت بِِه ُكلُّ طَائِفٍَة ■  ا اْختَلَفُوا َكَما َذَكْرنَا َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِيَما اْحتَجَّ قال ابن حزم: فَلَمَّ

اْلَحقَّ ِمْن َذلَِك: فَنََظْرنَا فِيَما قَالَْت بِِه الطَّائِفَةُ اْلقَائِلَةُ بِأَنَّ َعْفَو ُكلِّ ِذي َسْهٍم  لِقَْولِهَا لِنَْعلَمَ 

ِ تََعالَى }َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َوَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل  َجائٌِز، فََوَجْدنَاهُْم يَقُولُوَن بِقَْوِل َّللاَّ

ا َكاَن اْلَعْفُو أَْقَرَب لِلتَّْقَوى َوَجَب أَنَّ َمْن َدَعى إلَى َمْن هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َكاَن بَْينَُكْم{ فَلَمَّ 

 قَْولُهُ أَْولَى.

 ِ ُ  -َوَذَكُروا فِي َذلَِك َما ُرِوَي َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنَّهُ قَاَل: َما َرأَْيت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َم َعلَْيِه َوَسلَّ  َصلَّى  -ُرفَِع إلَْيِه َشْيٌء فِيِه قَِصاٌص إَلَّ أََمَر بِاْلَعْفِو؟ قَالُوا: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  قَْد أََمَر فِي ُكلِّ قَِصاٍص ُرفَِع إلَْيِه بِاْلَعْفِو، فََوَجَب أَْن يَُكوَن اْلَعْفُو ُمَغلَّباا  -َّللاَّ

 ..َعلَى اْلقََودِ 

ْوَجةَ فَلَْم نَِجْد لَهُْم ُشبْ  ْوَج َوالزَّ هَةا ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن قَاَل: اْلَعْفُو لَِجِميِع اْلَوَرثَِة إَلَّ الزَّ

 إَلَّ أَْن يَقُولُوا لَْيَسا ِمْن اْلَعَصبَِة، َوََل يَْعقََِلِن َمَع اْلَعاقِلَِة.

، َونَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن قَاَل: الْ  ةا ُدوَن النَِّساِء، فَلَْم نَِجْد لَهُْم ُشْبهَةا أَْصَلا َجاِل َخاصَّ َعْفُو لِلرِّ

؟ وَ  ْنَكاِح فََكَذلَِك ََل َعْفَو لَهُنَّ ا إَلَّ أَْن يَقُولُوا: إنَّهُنَّ ََل يَِرْثَن اْلَوََلَء، َوََل اْلِوََليَةَ فِي اْْلِ أَمَّ

ْوجَ  ْوَجْيِن لَْيَسا ِمْن َمْن قَاَل بِاْلفَْرِق بَْيَن الزَّ ْيِن َوبَْيَن َسائِِر اْلَوَرثَِة ِمْن أَْجِل أَنَّ الزَّ

 اْلَعَصبَِة، فَقَْوٌل فِي َغايَِة اْلفََساِد.

ِ تََعالَى  َوِمْن أَْيَن َخَرَج لَهُْم أَنَّ هََذا اِْلَْمَر لِْلَعَصبَِة، َوهََذا ُحْكٌم َما َجاَء بِِه ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ  أَْمٌر، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوََل ِمْن ِعْنِد َرُسوِل َّللاَّ  فَهَُو بَاِطُل. -َصلَّى َّللاَّ

ا أَنَّهَُما ََل يَْعقََِلِن َمَع اْلَعاقِلَِة فَنََعْم، فََكاَن َماَذا؟ َوَما الَِّذي أَْدَخَل ُحْكَم اْلَعاقِلَِة فِ  ي ُحْكِم َوأَمَّ

ةا َواْلَعْفُو إنََّما هَُو فِي اْلَعْمِد اْلَعْفِو ِمْن الدَِّم؟ َواْلَعاقِ  لَةُ إنََّما ِهَي فِي اْلقَْتِل فِي اْلَخطَأِ َخاصَّ

ةا، فََما الَِّذي َجَمَع بَْيَن ُحْكِم اْلَعْمِد َواْلَخطَأِ؟ ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن َرأَى اْلَعْفَو  َخاصَّ

َجاِل ُدوَن النَِّساِء، فََوَجْدنَاهُ أَ  ا، ِِلَنَّهُ قِيَاٌس، َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل.لِلرِّ ا فَاِسدا  ْيضا

 -األحاديث واآلثار:

َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب أَنَّ َرُجَلا قَتََل اْمَرأَتَهُ َولَهَا إْخَوةٌ فََعفَا أََحُدهُْم فَأََجاَز َذلَِك ُعَمُر ْبُن ■ 

َمهُ نَِصيَب الَِّذي لَْم يَْعُف.اْلَخطَّاِب َوَرفََع َعْن اْلقَاتِِل نَِصيَب الَّ   ِذي َعفَا َوَغرَّ

َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: َرأَى َرُجٌل َمَع اْمَرأَتِِه َرُجَلا فَقَتَلَهَا، فَُرفَِع إلَى ُعَمَر ْبِن ■ 
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يَةَ.اْلَخطَّاِب، فََوهََب بَْعُض إْخَوتِهَا نَِصيبَهُ لَهُ، فَأََمَر ُعَمُر َسائَِرهُْم أَْن يَأْخُ   ُذوا الدِّ

ا فََعفَا بَْعُض اِْلَْولِيَاِء، فَُرفَِع َذلَِك ■  دا َوَعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ فِي َرُجٍل قَتََل َرُجَلا ُمتََعمِّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد: قُْل فِيهَا، فَقَاَل: أَْنَت أََحقُّ أَْن تَقُولَ  يَا  إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب؟ فَقَاَل لَِعْبِد َّللاَّ

ِة الَّذِ  ِ: إَذا َعفَا بَْعُض اِْلَْولِيَاِء فَََل قََوَد، يَُحطُّ َعْنهُ بِِحصَّ ي أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ

ْأُي، َوافَْقَت َما فِي نَْفِسي.)ضعيف منقطع( يَِة، فَقَاَل ُعَمُر: َذلَِك الرَّ  َعفَا َولَهُْم بَقِيَّةُ الدِّ

، فََجاَء أَْولِيَاُء  َعْن َزْيدِ ■  ْبِن َوْهٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ُرفَِع إلَْيِه َرُجٌل قَتََل َرُجَلا

َوِهَي اْمَرأَةُ اْلقَاتِِل: قَْد َعفَْوت َعْن  -اْلَمْقتُوِل، فَأََراُدوا قَْتلَهُ، فَقَالَْت أُْخُت اْلَمْقتُوِل 

تِي ِمْن َزْوِجي، فَقَاَل ُعَمُر: عَ  ُجُل ِمْن اْلقَْتِل.ِحصَّ  تََق الرَّ

 8121]َمْسأَلَةٌ َمْقتُوٌل َكاَن فِي أَْولِيَائِِه َغائٌِب أَْو َصِغيٌر أَْو َمْجنُوٌن[م

ْمنَا فِي اْلبَاِب الَِّذي قَْبَل هََذا أَنَّ اْلقَْوَل قَْوُل َمْن َدَعا إلَى اْلقََوِد  َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه قَْد قَدَّ

ِغيِر، َوََل إفَاقَةَ اْلَمْجنُوِن، َوََل فَلِْلَكبِيرِ  ، َولِْلَحاِضِر اْلَعاقِِل: أَْن يَْقتَُل َوََل يَْستَأْنَِي بُلُوَغ الصَّ

ِغيِر، َوََل َعلَى  قُُدوَم اْلَغائِِب فَإِْن َعفَا اْلَحاِضُروَن اْلبَالُِغوَن لَْم يَُجْز َذلَِك َعلَى الصَّ

ِغيُر، َويُفِيَق اْلَغائِِب، َوََل َعلَى اْلَمجْ  نُوِن، بَْل هُْم َعلَى َحقِِّهْم فِي اْلقََوِد َحتَّى يَْبلَُغ الصَّ

اْلَمْجنُوُن، فَإَِذا َكاَن َذلَِك فَإِْن طَلََب أََحُدهُْم اْلقََوَد قُِضَي لَهُ بِِه، َوإِْن اتَّفَقُوا ُكلُّهُْم َعلَى 

ِغيُر أَْو  -فِي اْلبَاِب الَِّذي قَْبَل هََذا  اْلَعْفِو َجاَز َذلَِك ِحينَئٍِذ، لَِما َذَكْرنَا فَإِْن َماَت الصَّ

اْلَغائُِب أَْو اْلَمْجنُوُن َكاَن ِحينَئٍِذ ُرُجوُع اِْلَْمِر إلَى َمْن بَقَِي ِمْن اْلَوَرثَِة، َوََل يَْلَزُم َمْن َعفَا 

ُجوُع فِيِه، ِِلَنَّهُ ََل ُحْكَم لَهُ فِي  َذلَِك اْلَعْفُو الَِّذي قَْد بَطََل، -فَلَْم يَْنفُْذ َعفَْوهُ  - بَْل لَهُ الرُّ

، أَْو إْجَماٌع فَقَْط، لِقَْوِل  ِزُم َعْفٌو َصحَّ بِإِْمَضائِِه نَصٌّ ، َوََل إْجَماٍع، َوإِنََّما اْلَعْفُو الَلَّ نَصٍّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ   « .َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس » -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -َوَمْن َعفَا ُدوَن َسائِِر " اِْلَْهِل " فَقَْد َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُر َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

. -َعلَْيِه َوَسلََّم   فَهَُو َردٌّ

ُث َعْنهُ اْلِخيَاُر، ِِلَ  نَّ اْلِخيَاَر لِْْلَْهِل بِنَصِّ ُحْكِم َرُسوِل َوَمْن َماَت ِمْن " اِْلَْهِل " لَْم يَُورَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فََمْن َكاَن ِمْن اِْلَْهِل فَلَهُ اْلِخيَاُر، َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْن اِْلَْهِل  -َصلَّى َّللاَّ

، َوََل إْجَماٌع، وَ  ، إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك نَصٌّ ُث، فَََل ِخيَاَر لَهُ أَْصَلا اْلِخيَاُر لَْيَس َماَلا فَيَُورَّ

ُ اْلِميَراَث فِيَما تََرَك اْلَمْوُروُث َواْلِخيَاُر لَْيَس َماَلا َمْوُروثاا..فَإِْن َكاَن  َوإِنََّما َجَعَل َّللاَّ

ا، أَْو َمْجنُوناا، أَْو َغائِباا  َب اْلقََوُد بََِل : فَقَْد َوجَ -َوََل َواِرَث هُنَالَِك َغْيُرهُ  -اْلَواِرُث َصِغيرا

يَةُ، َوََل اْلُمفَاَداةُ، إَلَّ بِِرَضا اْلَواِرِث، أَْو بِتََراٍض ِمْنهُ، َوِمْن اْلقَاتِِل. ، َوََل تَِجُب الدِّ  َشكٍّ

ِغيَر، َواِْلَْحَمَق، ََل ِرَضا لَهَُما، َواْلقََوُد َحقٌّ قَْد َوَجَب لَهَُما بِيَقِيٍن،  َوقَْد َعلِْمنَا أَنَّ الصَّ

ْلطَاُن، َوهََكَذا اْلَغائُِب، َوََل فَْرَق  ، يَأُْخُذهُ لَهَُما اْلَولِيُّ أَْو السُّ فَأَْخُذهُ َواِجٌب َعلَى ُكلِّ َحالٍّ

 بَْيَن أَْخِذ َحظِِّهْم فِي اْلقََوِد، َوأَْخِذ َحظِِّهْم فِي اِْلَْمَواِل..

 -أقوال الفقهاء:

يِهْم َواِحٌد َكبِيٌر َوَغْيُرهُْم ِصَغاٌر: إنَّ لِْلَواِحِد اْلَكبِيِر أَْن يَْقتَُل، إَذا َكاَن لِْلَمْقتُوِل بَنُوَن َوفِ ■ 

َغاِر ، فَإِْن َكاَن فِيِهْم َغائٌِب لَْم يَُكْن لِْلَحاِضِريَن أَْن يَْقتُلُوا َحتَّى يَْقَدمَ   َوََل يَْنتَِظَر بُلُوَغ الصِّ

ن أبي سليمان ، َوقَاَل َمالٌِك ِمْثَل َذلَِك، اْلَغائُِب.)أبو حنيفة والليث بن سعد وحماد ب
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َوَزاَد أَنَّ اْلَمْقتُوَل إَذا َكاَن لَهُ َولٌَد َصِغيٌر، َوأٌَخ َكبِيٌر، أَْو أُْخٌت َكبِيَرةٌ،  -َسَواٌء َسَواٌء 

ِغيِر، َوَكذَ  ا، َوََل يُْنتَظَُر بُلُوُغ الصَّ ا فَلِْْلَِخ، أَْو لِْْلُْخِت أَْن يَْقتََُل قََودا  -لَِك لِْلَعَصبَِة أَْيضا

.  َوهَُو قَْوُل اِْلَْوَزاِعيِّ

ا  -َوَرأَى َمالٌِك: لِْلَعَصبَِة  يَِة، َويَْنفَُذ ُحْكُمهُْم.( -إْذ َكاَن اْلَولَُد َصِغيرا  أَْن يَُصالُِحوا َعلَى الدِّ

ِغيُر.)ال■  شافعي وابن أَبِي لَْيلَى، َواْلَحَسُن ْبُن ََل يَْستَقِيُد اْلَكبِيُر ِمْن اْلبَنِيَن َحتَّى يَْبلَُغ الصَّ

ٌد، َوُرِوَي هََذا اْلقَْوُل َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز( ، َوأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ  َحيٍّ

ِغيِر[م  8121]َمْسأَلَةٌ َعْفُو اأْلَِب َعْن ُجْرِح اْبنه الصَّ

َ تََعالَى قَاَل:  }َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواِلَْنَف بِاِلَْنِف َواِلُُذَن بِاِلُُذِن َواْلقَْوُل فِي َذلَِك أَنَّ َّللاَّ

نِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة:  [ َوقَاَل ٢٥َوالسِّنَّ بِالسِّ

َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ  [ َوقَاَل تََعالَى: }َوَجَزاءُ 0١٢تََعالَى: }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة: 

[ ، فََصحَّ بِهَِذِه النُُّصوِص أَنَّ اْلقََوَد قَْد َوَجَب َوََل بُدَّ، َوأَنَّ اْلَعْفَو ٢1ِمْثلُهَا{ ]الشورى: 

بِيُّ َواْلَمْجنُوُن ََل ِرَضا لَهَُما، َوََل َعْفَو، َوََل أَْمرَ   ََل يَِصحُّ إَلَّ بِِرَضا اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه، َوالصَّ

فََسقََط هََذا اْلَوْجهُ، َوبَقَِي الَِّذي َوَجَب بِيَقِيٍن ِمْن اْلقََوِد، فَيَْستَقِيُد لَهُ أَبُوهُ، أَْو  -نَافٌِذ بَِصَدقٍَة 

، َوَعقََل اْلَمْجنُوُن، َكاَن لَهُ  بِيُّ َولِيُّهُ، أَْو َوِصيُّهُ َوََل بُدَّ، فَإِْن أَْغفََل َذلَِك َحتَّى بَلََغ الصَّ

قََوُد الَِّذي قَْد َوَجَب أَْخُذهُ لَهُ بَْعُد، َوَحَدَث لَهُ َجَواُز اْلَعْفِو إْن َشاَء، َولَْيَس لِْْلَِب، َوََل الْ 

يَِة، َوََل أَْن يُفَاِدَي فِي َشْيٍء ِمْن اْلُجُروِح، ِِلَنَّ ُكلَّ هََذا َداِخٌل َعلَى ُوُجوِب  لِْلَولِيِّ أَْخُذ الدِّ

 ْفُو[ ََل يَُكوُن إَلَّ بِِرَضا اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه أَْو بِتََراٍض ِمْن اْلَجانِي َواْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه.اْلقََوِد ]َواْلعَ 

 -أقوال الفقهاء:

ِغيَرةَ الَّتِي تُِصيُب اْبنَهُ َجاَزْت َعلَْيِه.)الشعبي(■  ةَ الصَّ  إَذا َوهََب الشَّجَّ

 8122نَايَةً يَُموُت ِمْنَها[م]َمْسأَلَةٌ َعْفُو اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه جِ 

ا َعْن ِديَتِِه َوَغْيِرهَا َعْن  هَْل يَُجوُز َعْفُو اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه ِجنَايَةا يَُموُت ِمْنهَا َخطَأا أَْو َعْمدا

 َدِمِه أَْم ََل؟

 -رأى المؤلف:

ِ تََعالَى: }فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو كَ  ا قَْوُل َّللاَّ [ فَإِنََّما ٢٥فَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: قال ابن حزم: أَمَّ

[ إلَى قَْوله تََعالَى }فَهَُو ٢٥قَاَل تََعالَى َذلَِك َعقَِب قَْوله تََعالَى }َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن{ ]المائدة: 

َكتَْبنَا َعلَْيِهْم [ ، َوهََذا ُكلُّهُ َكََلٌم ُمْبتََدأٌ بَْعَد تََماِم قَْوله تََعالَى }وَ ٢٥َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المائدة: 

َدقَِة بِاْلُجُروِح ٢٥فِيهَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس{ ]المائدة:  ِ تََعالَى َعلَى الصَّ [ فَإِنََّما َجاَء نَصُّ َّللاَّ

يَْبطُُل بِاِْلَْعَضاِء َوهََكَذا نَقُوُل: إنَّ لِْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه أَْن يَتََصدََّق بَِما أُِصيَب بِِه ِمْن َذلَِك، فَ 

ِم فِي النَّْفِس، ِِلَنَّ النَّْفَس  َدقَِة بِالدَّ اْلقََوُد ُجْملَةا فِي َذلَِك، َولَْيَس فِي هَِذِه اْْليَِة ُحْكُم الصَّ

 بِالنَّْفِس، إنََّما هَُو فِي التَّْوَراِة بِنَصِّ اْْليَِة.

ةا، فَإَِذا َولَْيَس َذلَِك ِخطَاباا لَنَا، َوإِنََّما ُخوِطْبنَا بَِما بَعْ  ْفِع َخاصَّ َدهُ إَذا قُِرَئ ُكلُّ َذلَِك بِالرَّ

ِ تََعالَى  فَبَطََل تََعلُّقُهُْم  -قُِرَئ بِالنَّْصِب فَلَْيَس ِخطَاباا لَنَا، َوِكََل اْلقَِراَءتَْيِن َحقٌّ ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 بِهَِذِه اْْليَِة.

ا قَْوله تََعالَى: }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة سَ  ِ{ َوأَمَّ يِّئَةٌ ِمْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ



 

293 
 

[ 08٦[ وقَْوله تََعالَى }َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه{ ]النحل: ٢1]الشورى: 

هَا بَيَاٌن َجلِيٌّ بِأَنَّهَا إنََّما ِهَي فِيَما ُدوَن  النَّْفِس، ِِلَنَّ اْلُمَخاطََب فِيهَا بِأَْن اْْليَةَ، فَِهَي بِنَصِّ

هََذا هَُو ظَاِهُر اْْليَِة الَِّذي ََل يَِحلُّ  -يَُعاقَِب بِِمْثِل َما ُعوقَِب بِِه، هَُو الَِّذي ُعوقَِب نَْفُسهُ 

 َصْرفُهَا َعْنهُ بِالدَّْعَوى، َوهََكَذا نَقُوُل.

ْبِر َعْن أَْن يَُعاقَِب بِِمْثِل َولَْيَس فِيهَا َجَواُز اْلَعْفِو َعْن النَّ  ، َوإِنََّما فِيهَا َجَواُز الصَّ ْفِس أَْصَلا

 َما ُعوقَِب بِِه فَقَْط.

ا قَْوله تََعالَى: }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشورى:  [ إلَى قَْولِِه }فَأَْجُرهُ َعلَى ٢1َوأَمَّ

ِ{ ]الشورى:  ْدُخُل فِيِه اْلَعْفُو َعْن النَّْفِس َوَما ُدونَهَا َوَعْفُو اْلَولِيِّ [ فَهَُو ُعُموٌم يَ ٢1َّللاَّ

ا َداِخٌل فِيهَا فَإِْن َوَجْدنَا ِمْنهَا َدلِيَلا يَُخصُّ ِمْنهَا َما َذَكُروهُ َوَجَب اْلَمِصيُر إلَْيِه، َوإَِلَّ  أَْيضا

ا قَْولُهُْم: إنَّهُ هَُو   -اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه فَهَُو أَْولَى بِنَْفِسِه: فَتَْمِويهٌ َضِعيٌف فَقَْد َصحَّ قَْولُهُْم.. َوأَمَّ

ا فِيهَا بَْعَد ُحلُولِهَا بِِه، َوهَذَ  ا ِِلَنَّ اْلِجنَايَةَ َعلَْيِه الَّتِي هَُو أَْولَى بِهَا إنََّما ِهَي َما َكاَن َحاِكما

، َوإِنََّما َذلَِك فِيَما َعاَش بَْعَدهَا، فَاْختَا ا بَْعَد َمْوتِِه فَهَُو َغْيُر َحقٌّ َر َما لَهُ أَْن يَْختَاَر، َوأَمَّ

 َمْوُجوٍد ِعْنَدنَا بَْعَد اْلَمْوِت، َوََل ِخيَاَر لَهُ فِي ِجنَايٍَة لَْم تَْحُدْث بَْعُد.

ا لَْم يَْبَق لَهُْم ُمتََعلٌِّق إَلَّ قَْوله تََعالَى فِي قَْتِل  ٍد: فَلَمَّ اْلَخطَأِ }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 [ َوَمْن تََصدََّق بَِدٍم نَظَْرنَا فِي َذلَِك.٢1َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشورى: 

فََوَجْدنَا قَْوله تََعالَى فِي قَْتِل اْلَخطَأِ }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة{ 

 [١8ى }َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهلِِه{ ]النساء: [ إلَى قَْوله تََعالَ ١8]النساء: 

ا فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَاناا{  َوَوَجْدنَاهُ تََعالَى يَقُوُل فِي قَْتِل اْلَعْمِد }َوَمْن قُتَِل َمْظلُوما

ا{ ]اْلسراء: ٢٢]اْلسراء:  ْتَل إَلَّ َعْمٌد [ َوََل قَ ٢٢[ إلَى قَْوله تََعالَى }إِنَّهُ َكاَن َمْنُصورا

يَةَ فِي اْلَخطَأِ فَْرٌض أَْن تَُسلََّم إلَى أَْهلِِه، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فََحَراٌم َعلَ  ى أَْو َخطَأٌ. فََصحَّ أَنَّ الدِّ

ُ تََعالَى بِتَْسلِيِمهَا إلَْيِهْم، َوَحَرامٌ  َعلَى ُكلِّ أََحٍد  اْلَمْقتُوِل أَْن يُْبِطَل تَْسلِيَمهَا إَلَّ َمْن أََمَر َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى يَِة إلَى أَْهلِِه .. َوَكَذلَِك َجَعَل َّللاَّ  أَْن يُنَفَِّذ ُحْكَم اْلَمْقتُوِل فِي إْبطَاِل تَْسلِيِم الدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِساِن َرُسولِِه  يَِة، أَْو ِِلَْهِل اْلَمْقتُوِل اْلِخيَاَر فِي اْلقََوِد، أَْو ا -َصلَّى َّللاَّ لدِّ

ِ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمفَاَداِة، فَنَْشهَُد بَِشهَاَدِة َّللاَّ أَنَّهُ ََل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َوَرُسولُهُ  ا َجَعلَهُ َّللاَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -يَِحلُّ لِْلَمْقتُوِل أَْن يُْبِطَل ِخيَارا ْهلِِه بَْعَد ِِلَ  -َعلَْيِه الصَّ

 ِ  َمْوتِِه، َوأَنَّهُ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد إْنفَاُذ ُحْكِم اْلَمْقتُوِل فِي َذلَِك، َوأَنَّ هََذا َخطَأٌ ُمتَيَقٌَّن ِعْنَد َّللاَّ

ِ تََعالَى، َوََل ِمْن َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه وَ  -تََعالَى.. َولَْم يَأِْت قَطُّ نَصٌّ ِمْن َّللاَّ َعلَى  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا فِي ِديٍَة، أَْو قََوٍد، َوََل أَنَّ لَهُ   ِديَةا أَنَّ لِْلَمْقتُوِل ُسْلطَاناا فِي اْلقََوِد فِي نَْفِسِه، َوََل أَنَّ لَهُ ِخيَارا

 َواِجبَةا..

يَةَ ِعَوٌض ِمْن اْلقََوِد بََِل َشكٍّ فِي اْلَعْمِد َوِعَوٌض مِ  -َوبُْرهَاٌن آَخُر  ْن النَّْفِس فِي أَنَّ الدِّ

ِة فِي أَنَّ اْلَمْقتُوَل َما َداَم َحي اا فَلَْيَس لَهُ َحقٌّ  فِي اْلَخطَأِ بِيَقِيٍن، َوََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ

بِيَقِيٍن يَْدِري اْلقََوِد، فَإِْذ ََل َحقَّ لَهُ فِي َذلَِك، فَََل َعْفَو لَهُ، َوََل أَْمَر فِيَما ََل َحقَّ لَهُ فِيِه.. وَ 

ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم أَنَّهُ ََل َحقَّ ِِلََحٍد فِي َشْيٍء لَْم يَِجْب بَْعُد، فَإَِذا َوَجَب ُكلُّ َذلَِك بَِمْوتِِه 

ا: َعْفٌو، أَْو حُ  ْكٌم، أَْو فَاْلُحْكُم ِحينَئٍِذ لِْْلَْهِل ََل لَهُ.. فَبََطَل أَْن يَُكوَن لِْلَمْقتُوِل َخطَأا، أَْو َعْمدا
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يَِة، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَإِنََّما ِهَي َماٌل لِْْلَْهِل َحَدَث لَهُْم بَْعَد َموْ  تِِه، َوِصيَّةٌ فِي اْلقََوِد، أَْو فِي الدِّ

َضى َدْينُهُ َولَْم يَِرثُوهُ قَطُّ َعْنهُ، إْذ لَْم يَِجْب لَهُ قَطُّ َشْيٌء ِمْنهُ فِي َحيَاتِِه، فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يُقْ 

اَن ِمْن َماِل اْلَوَرثَِة الَِّذي لَْم يَْملِْكهُ هَُو قَطُّ فِي َحيَاتِِه، َوأَْن يُنَفََّذ فِيِه َوِصيَّتُهُ، َوهَُو َوإِْن كَ 

ِة ِمْن إنََّما َوَجَب لَهُْم ِمْن أَْجِل َمْوتِِه، فَهَُو َكَماِل َمْولاى لَهُ َماَت إْثَر َمْوتِِه، فََوَجَب لِْلَوَرثَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق ، فَلَْو َعفَا اْلَوَرثَةُ أَْو أََحُدهُْم عَ  ْن أَْجِل اْلَميِِّت، َولَْم يَِجْب لِْلَميِِّت َوبِاَّلَلَّ

وِل، نَِصيبِِه ِمْن ِديَِة اْلَخطَأِ قَْبَل َمْوِت اْلَمْقتُوِل، أَْو َعفَْوا ُكلُّهُْم َعْن اْلقََوِد قَْبَل َمْوِت اْلَمْقتُ 

 فَهَُو ُكلُّهُ بَاِطٌل، َوَذلَِك ِِلَنَّهُ لَْم يَِجْب لَهُْم بَْعُد َشْيٌء ِمْن َذلَِك، َوإِنََّما يَِجُب لَهُْم بَِمْوتِه..

ا، فَمِ  ْن َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِه، َوَما نََراهُ إَلَّ قَْوَل اْلَمالِِكيِّيَن، َوالشَّافِِعيِّيَن أَْيضا

يَةُ  ْنيَا أَْن يُْسقِطُوا َعْفَو اْلَوَرثَِة قَْبَل أَْن يَِجَب لَهُْم اْلقََوُد أَْو الدِّ َوهُْم أَْهُل َذلَِك  -َعَجائِِب الدُّ

 -ثُمَّ يُِجيُزوَن َعْفَو اْلَمْقتُوِل فِي َشْيٍء لَْم يَِجْب لَهُ قَطُّ فِي َحيَاتِِه  -َوُمْستَِحقُّوهُ بََِل ِخََلٍف 

ا َمْن ُجنَِي َعلَْيِه ُجْرٌح، أَْو قَْطٌع، أَْو َكْسٌر، فََعفَا َعْنهُ فَقَْط، أَْو َوهِ  يَةُ َواْلقََود..َوأَمَّ َي الدِّ

ْمنَا ِِلَنَّهُ لَْم يَِجْب لَهُ بَْعدُ  ا يَْحُدُث ِمْنهُ بَاِطٌل َكَما قَدَّ ا يَْحُدُث َعْنهُ، فََعفَْوهُ َعمَّ  َعْنهُ َوَعمَّ

ا عَ  ا ُجنَِي َعلَْيِه فَهَُو َجائٌِز، َوهَُو لَهُ ََلِزٌم فَإِْن َماَت ِمْن َذلَِك أَْو َحَدَث َعْنهُ ،َوأَمَّ فَْوهُ َعمَّ

بُْطََلُن ُعْضٍو آَخَر، فَلَهُ اْلقََوُد فِي اْلُعْضِو اْْلَخِر، ِِلَنَّهُ اْْلَن َوَجَب لَهُ َوِِلَْولِيَائِِه اْلقَْتُل 

ةا  ِِلَنَّ تِْلَك اْلِجنَايَاِت َكاَن لَهُ اْلقََوُد فِيهَا  - بِِمْثِل َما َجنَى َعلَى َمْقتُولِِهْم ََل  -بِالسَّْيِف َخاصَّ

َوإِْذ  فََعفَا َعْنهَا فََسقَطَْت َوبَقَِي قَْتُل النَّْفِس فَقَْط، َوََل َعْفَو لَهُ فِيِه، فَهَُو لِْلَوَرثَِة، فَلَهُْم قَْتلُهُ،

َل أَْن يُْقتَصَّ ِمْنهُ بِِمْثِل َما َجنَى َعلَْيِه، فَََل ِخََلَف فِي أَنَّ اْلِجنَايَةَ لَْم يُقَْد لَهُْم قَْتلُهُ، َوبَطَ 

ْيِف فَقَْط.  ِمْنهَا، فَإِنََّما اْلقَْتُل بِالسَّ

ا َجنَى َعلَْيِه اْلَجانِي ثُمَّ َماَت  اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه، فَإِنَّ اْلَجانَِي َوهََكَذا لَْو اْستَقَاَد اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه ِممَّ

 يُْقتَُل بِالسَّْيِف فَقَْط، ِِلَنَّهُ قَْد اُْستُقِيَد ِمْنهُ فِي اْلِجنَايَِة فَََل يُْعتََدى َعلَْيِه بِأُْخَرى.

: َولَْو أَنَّ َجانِياا َجنَى َعلَى إْنَساٍن ِجنَايَةا قَْد يَُعاُش ِمْنهَا، أَْو ََل  َسبِيَل إلَى اْلَعْيِش  قَاَل َعلِيٌّ

اْلَجانِي ِمْنهَا، فَقَاَم َولِيُّ هََذا اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه فَقَتََل اْلَجانِي قَْبَل َمْوِت اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه، فَِْلَْولِيَاِء 

َك، ِِلَنَّ ُكلَّ ِجنَايٍَة لَْم اْلَمْقتُوِل قَْتُل قَاتِِل َولِيِِّهْم، ثُمَّ إْن َماَت اْلَجانِي َعلَْيِه فَََل َشْيَء فِي َذلِ 

يَُمْت َصاِحبُهَا َحتَّى َماَت اْلَجانِي فَََل َشْيَء فِيهَا، ِِلَنَّ اْلقََوَد قَْد بَطََل بَِمْوتِِه، َوقَْد َصاَر 

ِهْم، َوََل َحقَّ لَهُ اْلَماُل فِي َحيَاِة اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه لَِغْيِر اْلَجانِي، َوهُْم اْلَوَرثَةُ، فَهَُو َماٌل ِمْن َمالِ 

، فَِجنَايَتُهُ بَاِطٌل، قَاَل تََعالَى }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل  ِعْنَدهُْم، َوََل َماَل لِْلَجانِي أَْصَلا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.0٦٢َعلَْيهَا{ ]اِلنعام:   [ ، َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 والشعبي والحسن(يجوز ذلك وليس للورثة أن يقتلوا.)طاوس ■

إْن َوهََب الَِّذي يُْقتَُل َخطَأا ِديَتَهُ لَِمْن قَتَلَهُ، فَإِنََّما لَهُ ِمْنهَا ثُلُثُهَا، إنََّما هَُو َماٌل يُوِصي ■ 

 بِِه.)عطاء والحسن(

ا يَْحُدُث ِمْنهَا فَهَُو َجائِ ■  ِة، َوَعمَّ ٌز، َوََل َشْيَء َعلَى إَذا َعفَا َعْن اْلِجَراَحِة اْلَعْمِد، أَْو الشَّجَّ

يَةُ.)أبو حنيفة  ِة، ثُمَّ َماَت فََعلَْيِه الدِّ اْلقَاتِِل، فَإِْن َعفَا َعْن اْلِجَراَحِة، أَْو اْلقَْطِع، أَْو الشَّجَّ

 وزفر(
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لُِث.)أبو فَإِْن َعفَا َعْن ِديَتِِه فِي اْلَخطَأِ فََذلَِك فِي الثُّ  -ََل َشْيَء َعلَى اْلقَاتِِل فِي ُكلِّ َذلَِك ■ 

 يوسف ومحمد بن الحسن(

ْلُح َوَوَجَب اْلقََوَد ■  فَإِْن َعفَا  -َمْن َصالََح ِمْن ِجَراَحٍة، أَْو ِمْن قَْطٍع ثُمَّ َماَت: بَطََل الصُّ

 َعْن ِديَتِِه فِي اْلَخطَأِ فََذلَِك فِي ثُلُثِِه.)مالك(

يَةَ بَْعَد أَْن يَْسقُطَ ِمْنهَا إَذا َعفَا َعْن اْلِجَراَحِة ثُمَّ َماَت فَََل قََودَ ■  ُم اْلَجانِي الدِّ ، لَِكْن يَُغرَّ

 أَْرُش اْلِجَراَحِة.)سفيان الثوري(

ا يَْحُدُث ِمْنهَا ِمْن َعْقٍل، أَْو قََوٍد ثُمَّ َماَت فَََل قََوَد.)الشافعي ■  إَذا َعفَا َعْن اْلِجَراَحِة َوَعمَّ

يَ  ةا قَاَل: ثُمَّ اْختَلََف قَْولُهُ فِي الدِّ ةا قَاَل َكقَْوِل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ الَِّذي َذَكْرنَا قَْبلَهُ َوَمرَّ ِة، فََمرَّ

يَِة(  يُْؤَخُذ بَِجِميِع الدِّ

َوبِِه يَقُوُل أَبُو ثَْوٍر، َوأَْحَمُد،  -ََل َعْفَو لَهُ فِي اْلَعْمِد.) الشَّافِِعيُّ فِي أََحِد قَْولَْيِه ■ 

 َوإِْسَحاُق(

 -اديث واآلثار:األح

ِ َوَرُسولِِه فََرَماهُ َرُجٌل ِمْنهُْم »َعْن قَتَاَدةَ ■  أَنَّ ُعْرَوةَ ْبَن َمْسُعوٍد الثَّقَفِيَّ َدَعا قَْوَمهُ إلَى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِسْهٍم فََماَت فََعفَا َعْنهُ فَُرفَِع َذلَِك إلَى َرُسوِل َّللاَّ َز َعْفَوهُ، فَأََجا -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوقَاَل: هَُو َكَصاِحِب يَاِسينَ 

ْسََلِم َوهُْم ُكفَّاٌر َحْربِيُّوَن قَْد َحاَربَهُْم النَّبِيُّ   -قال المؤلف: فَإِنََّما قَاَم بَِدْعَوِة قَْوِمِه إلَى اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  هَ إلَْيِهْم ُعْرَوةُ َداِعياا  -انُوا َوهُْم أَْطَغى َما كَ  -َوَرَجَع َعْنهُْم  -َصلَّى َّللاَّ فَتََوجَّ

ْسََلِم َكَما فِي نَصِّ اْلَحِديِث اْلَمْذُكوِر  َوََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن  -فََرَمْوهُ فَقَتَلُوهُ  -إلَى اْْلِ

ِة فِي أَنَّهُ ََل قََوَد َعلَى قَاتِلِِه إَذا أَْسلََم َوََل ِديَةَ، فَأَيُّ َمعْ  ناى لِْلَعْفِو هَاهُنَا؟ َوهََكَذا َشبَّهَهُ اِْلُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  .. -َصلَّى َّللاَّ  بَِصاِحِب يَاِسيَن فَبَطََل أَْن يَُكوَن لَهُْم ُمتََعلٌَّق بِِه أَْصَلا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َعْن َعِديِّ ْبِن ثَابٍِت قَاَل: قَاَل َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: َسِمْعت النَّبِيَّ  َمْن تََصدََّق بَِدٍم فََما ُدونَهُ َكاَن َكفَّاَرةا لَهُ »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْيَس َولَ  -ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة ِعْمَراَن ْبِن ظَْبيَاَن «)ِمْن يَْوِم ُولَِد إلَى يَْوِم تََصدََّق بِهِ 

 قَاَل أَْحَمُد: فِيِه نَظٌَر. -َمْعُروَف اْلَعَدالَِة 

اِحِب ،َوالثَّالُِث:  َوالثَّانِي: أَنَّهُ ُمْنقَِطٌع ِِلَنَّ َعِديَّ ْبَن ثَابٍِت لَْم يَْذُكْر َسَماَعهُ إيَّاهُ ِمْن الصَّ

ْت ُصْحبَتُهُ أَْم ََل( اِحَب أََصحَّ  أَنَّنَا ََل نَْدِري َذلَِك الصَّ

َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن َحْفٍص قَاَل: َكاَن بَْيَن قَْوٍم ِمْن بَنِي َعِديٍّ َوبَْيَن َحيٍّ ِمْن اِْلَْحيَاِء ■ 

قِتَاٌل، َوَرْمٌي بِاْلِحَجاَرِة، َوَضْرٌب بِالنَِّعاِل، فَأُِصيَب ُغََلٌم ِمْن آِل ُعَمَر، فَأَتَى َعلَى 

ا َكاَن قَْبَل ُخُروِج نَ  ْصََلِح بَْيَن نَْفِسِه، فَلَمَّ ْفِسِه قَاَل: إنِّي قَْد َعفَْوت َرَجاَء الثََّواِب َواْْلِ

اَر َضِعيٌف ،وأَبِو بَْكِر ْبِن  قَْوِمي، فَأََجاَزهُ اْبُن ُعَمَر.)ضعيف منقطع() أَْشَعَث ْبِن َسوَّ

 َحْفٍص َلَْم يُْدِرْك اْبَن ُعَمَر(

هُ فََصالََح َعلَْيهَا، ثُمَّ اْنتَقََضْت بِِه فََماَت؟ قَاَل: َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي َرُجٍل قُِطَعْت يَدُ ■ 

يَِة. ْلُح َمْرُدوٌد: َويُْؤَخُذ بِالدِّ  الصُّ

يَةَ ثُمَّ   8121يَْقتُُل[م ]َمْسأَلَةٌ اْلَولِيُّ يَْعفُو أَْو يَأُْخُذ الدِّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -قال ابن حزم:فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك: فََوَجْدنَا َرُسوَل َّللاَّ َمْن »قَْد قَاَل  -َّللاَّ

ا أَْن يَقْ  ا أَْن يَأُْخُذوا اْلَعْقَل َوإِمَّ أَْو « تُلُواقُتَِل لَهُ بَْعَد َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيََرتَْيِن إمَّ

ا هََذا َمْعنَاهُ.  َكََلما

 ِ ُ  -فََصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ لَْم يَْجَعْل لِْْلَْهِل إَلَّ أََحَد اِْلَْمَرْيِن: إمَّ

ا َعفَْوا َوأََخُذوا  ا..فََوَجْدنَا أَْهَل اْلَمْقتُوِل لَمَّ ا اْلقََوُد َولَْم يَْجَعْل اِْلَْمَرْيِن َمعا يَةُ، َوإِمَّ يَةَ الدِّ الدِّ

بَطََل َما َكاَن لَهُْم ِمْن اْلقََوِد، لَْيَس لَهُْم َجِميُع اِْلَْمَرْيِن َحلَّْت لَهُْم، َوَصاَرْت َحقَّهُْم، وَ 

ا ُمَحرَّ  َم اْلقََوُد فَقَْد قَتَلُوا نَْفسا يَةُ، فَإَِذا ُحرِّ ا َحلَّْت الدِّ َم لَمَّ َمةا بِالنَّص..َولَْوََل أَنَّ اْلقََوَد ُحرِّ

ُ تََعالَى، َوإِْذ قَتَلُوا نَ  َمهَا َّللاَّ ِ َحرَّ َمةا فَاْلقََوُد َواِجٌب فِي َذلَِك، بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ا ُمَحرَّ  -ْفسا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ََل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ بِإِْحَدى ثَََلٍث: َرُجٌل َكفََر بَْعَد » -َصلَّى َّللاَّ

ا بِ   « .َغْيِر نَْفسٍ إيَمانِِه، أَْو َزنَى بَْعَد إْحَصانِِه، أَْو قَتََل نَْفسا

ُ تَ  ا بِنَْفٍس؟ قِيَل لَهُ: ََل تَِحلُّ النَّْفُس بِالنَّْفِس إَلَّ َحْيُث أََحلَّهَا َّللاَّ َعالَى فَإِْن قِيَل: هََذا قَتََل نَْفسا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه  ُ تََعالَى إَذا  -َصلَّى َّللاَّ اْختَاُروا َذلَِك ُدوَن َوإِنََّما أََحلَّهَا َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَْيِهْم تِْلَك النَّْفَس، إْذ لَْم يَْجَعْل  َم َّللاَّ يَةَ فَقَْد َحرَّ ا إَذا اْختَاُروا الدِّ يَِة، َوأَمَّ لَهُْم إَلَّ الدِّ

 أََحَد اِْلَْمَرْيِن..

 -أقوال الفقهاء:

 (عليه القود ويعفو عنه الولى اْلخر إن شاء.)الزهري وعكرمة■

 َل يقتل بذلك ويرد الدية.)الحسن(■

 8111]َمْسأَلَةٌ َهْل يُْستَقَاُد فِي اْلَحَرِم[م

ُ تََعالَى }َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناا{ ]آل عمران:  ِ ١٣قَاَل َّللاَّ [ َوهََذا أَْمٌر ِمْن َّللاَّ

ا هََذا ََل يَخْ  -تََعالَى َمْخَرُجهُ َمْخَرُج اْلَخبَِر  ا أَْو أَْمرا فَبَطََل  -لُو اْلقَْوُل ِمْن أَْن يَُكوَن َخبَرا

ُ قَْد قَتَلُوا فِيِه أَْهَل ا ا، ِِلَنَّنَا قَْد َوَجْدنَا " اْلقََراِمطَةَ " اْلَكفََرةَ لََعنَهُْم َّللاَّ ْسََلِم.أَْن يَُكْن َخبَرا  ْْلِ

َمةَ َوَوَجْدنَا يَِزيَد ْبَن ُمَعاِويَةَ، َواْلفَاِسَق  اَج قَْد قَتَََل فِيِه النُّفُوَس اْلُمَحرَّ فََصحَّ يَقِيناا  -اْلَحجَّ

 ِ ِ تََعالَى، إْذ لَْم يَْبَق َغْيُرهُ ، َوأَنَّ َمْن ادََّعى أَنَّ هََذا إنََّما هَُو َخبٌَر ِمْن َّللاَّ  أَنَّهُ أَْمٌر ِمْن َّللاَّ

ِ تََعالَى، بَِما لَْم يَقُْلهُ قَطُّ.. َوقَاَل بَْعُض تََعالَى َعْن اْلَجاِهلِيَِّة فَقَْد َكَذَب، ِِلَ  نَّهُ أَْخبََر َعْن َّللاَّ

َمْن ََل يُبَالِي بَِما أَْطلََق بِِه لَِسانَهُ: إنََّما َمْعنَى قَْوله تََعالَى }َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن 

ْيَد ١٣آِمناا{ ]آل عمران:  ِ تََعالَى َوُجْرأَةٌ وَ  -[ إنََّما َعنَى الصَّ هََذا َمَع أَنَّهُ َكِذٌب َعلَى َّللاَّ

ْن  َعلَى اْلبَاِطِل فَِضيَحةٌ فِي اللَّْحِن، ِِلَنَّهُ ََل يُْخبُِر فِي لَُغِة اْلَعَرِب لَفَظَّةُ " َمْن " إَلَّ َعمَّ

.  يَْعقُِل، ََل َعْن اْلَحيََواِن َغْيِر اْْلَدِميِّ

َ تََعالَى ََل يَُكلُِّم فَإِْن قَاَل قَائٌِل: إنَّ  َما هََذا فِي " اْلَمقَاِم " َوْحَدهُ بِنَصِّ اْْليَِة؟ قِيَل لَهُ: إنَّ َّللاَّ

ِعبَاَدهُ بِاْلُمَحاِل، َوََل بَِما ََل يُْمِكُن، َوبِاْليَقِيِن يَْدِري ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم أَنَّ " َمقَاَم إْبَراِهيَم 

ُخلُهُ أََحٌد، َوََل يَْقِدُر أََحٌد َعلَى َذلَِك، َوإِنََّما " َمقَاُم إْبَراِهيَم " اْلَحَرُم " َحَجٌر َواِحٌد ََل يَدْ 

 َ ُكلُّهُ، َكَما قَاَل ُمَجاِهٌد، إنَّهُ قَاَل " َمقَاُم إْبَراِهيَم " اْلَحَرُم ُكلُّهُ ، فَإِْن قَاَل قَائٌِل: إنَّ َّللاَّ

ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوهُْم{ تََعالَى قَاَل }َوَل تُقَاتِلُوهُْم 

ُ تََعالَى َوبِهََذا نَقُوُل، َوََل يَِحلُّ قِتَاُل أََحٍد ََل 0١0]البقرة:  [ . قُْلنَا: نََعْم، هََكَذا قَاَل َّللاَّ
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ِكنَّنَا نُْخِرُجهُْم ِمْنهُ، فَإِْن َخَرُجوا َوَصاُروا فِي اْلِحلِّ ُمْشِرٍك َوََل َغْيِرِه فِي َحَرِم َمكَّةَ، لَ 

نَاهُْم نَفَّْذنَا َعلَْيِهْم َما يَِجُب َعلَْيِهْم ِمْن قَْتٍل، أَْو أَْسٍر، أَْو ُعقُوبٍَة، فَإِْن اْمتَنَُعوا َوقَاتَلُونَا قَاتَلْ 

ُ تََعالَ  -ِحينَئٍِذ فِي اْلَحَرِم  َوقَاتَْلنَاهُْم فِيِه، َوهََكَذا نَْفَعُل بُِكلِّ بَاٍغ َوظَالٍِم ِمْن  -ى َكَما أََمَر َّللاَّ

 اْلُمْسلِِميَن َوََل فَْرَق.

ُ تََعالَى }فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم{ قُْلنَا: الَِّذي قَاَل هَذَ  ا فَإِْن قَالُوا: فَقَْد قَاَل َّللاَّ

[ َوَكََلُمهُ ُكلُّهُ 0١0ْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه{ ]البقرة: قَاَل }َوَل تُقَاتِلُوهُ 

 -َوُعهُوُدهُ ُكلُّهَا فَْرٌض، َوََل يَِحلُّ تَْرُك َشْيٍء ِمْن َكََلِمِه لَِشْيٍء آَخَر إَلَّ بِنَْسٍخ ُمتَيَقٍَّن 

هَِذِه النُُّصوِص َونَْجَمَعهَا، َونَْستَْثنَِي اِْلَقَلَّ ِمْنهَا ِمْن  فََواِجٌب َعلَْينَا أَْن نَْستَْعِمَل ِمْثلَ 

 اِْلَْكثَِر، إْذ ََل يَِحلُّ َغْيُر َذلَِك.

ا فَنَْحُن نَْقتُُل اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدنَاهُْم إَلَّ ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم. فَنَْحُن إَذا فََعْلنَا هََذا ُكنَّ 

ْن يَْحتَجُّ لِهََذا َعلَى يَقِ  َ تََعالَى فِي ُكلِّ َما أََمَرنَاُ.. فَإِْن قَاَل قَائٌِل ِممَّ يٍن ِمْن أَنَّنَا قَْد أَطَْعنَا َّللاَّ

ُ تََعالَى يَقُوُل }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة:  [ فََمْن اْنتَهََك ُحْرَمةا 0١٢اْلقَْوِل: إنَّ َّللاَّ

ِ فِي اْلَحَرِم َوَجَب أَْن  هُ قَْوُل َّللاَّ يُْنتَهَُك ِمْنهُ ِمْثُل َذلَِك فِي اْلَحَرِم؟ قُْلنَا لَهُ: هََذا ُعُموٌم يَُخصُّ

ِ ١٣تََعالَى }َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمناا{ ]آل عمران:  هُ قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ُ  -[ ، َويَُخصُّ َصلَّى َّللاَّ

، إَلَّ َمْن قَاتَلَنَا فِيِه ِمْن اْلُمْشِرِكيَن، بِتَْحِريِمهَا أَْن ََل يُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ْسفََك فِيهَا َدٌم أَْصَلا

ا نَْهُي النَّاِس َعْن ُمبَايََعتِِه َوُمَكالََمتِِه، فَإِنَّ  فَاِع َعْن النَّْفِس الظُّْلَم.. َوأَمَّ ْجَماِع فِي الدِّ  َوبِاْْلِ

ُ اْلبَيْ  َ تََعالَى يَقُوُل }َوأََحلَّ َّللاَّ بَا{ ]البقرة: َّللاَّ َم الرِّ [ فَََل يَُجوُز َمْنُعهُ ِمْن اْلبَْيِع 8٣٥َع َوَحرَّ

ُ تََعالَى بِإِْفَشاِء السَََّلِم فَََل يَُجوُز َمْنُعهُ، إَلَّ  ، َوََل إْجَماٍع ، َوَكَذلَِك أََمَر َّللاَّ بَِغْيِر نَصٍّ

، أَْو إْجَماٍع.  بِنَصٍّ

وا بِقَْوِل َعْبِد ال وَخ، قَاَل: اْشتََرى نَافُِع ْبُن َعْبِد اْلَحاِرِث َعاِمُل فَإِْن اْحتَجُّ ْحَمِن ْبِن فَرُّ رَّ

ْجِن بِأَْربََعِة آََلٍف،  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعلَى َمكَّةَ ِمْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ ْبِن َخلٍَف َداَر السِّ

 َمُر فَلَِصْفَواَن أَْربَُع ِمائٍَة؟ .فَإِْن َرِضَي ُعَمُر فَاْلبَْيُع لَهُ، َوإِْن لَْم يَْرَض عُ 

ْجَن بَِمكَّةَ،  قُْلنَا: قَْد َجاَء لِبَْعِض السَّلَِف ِخََلٌف لِهََذا، َكَما ُرِوَي َعْن طَاُوٍس أَنَّهُ َكِرهَ السِّ

 َوبِهََذا نَأُْخُذ.. -َوقَاَل: ََل يَْنبَِغي أَْن يَُكوَن بَْيُت َعَذاٍب فِي بَْيِت َرْحَمٍة 

 -ل الفقهاء:أقوا

 الشهر الحرام مثل الحرم َل يستقاد فيه.)عطاء(■

َمْن قَتََل فِي اْلَحَرِم قُتَِل فِي اْلَحَرِم، َوَمْن قَتََل فِي اْلِحلِّ ثُمَّ َدَخَل اْلَحَراَم أُْخِرَج إلَى ■ 

.)الزهري وأَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، وَ   إِْسَحاُق(اْلِحلِّ فَقُتَِل فِي اْلِحلِّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، ■ تقام الحدود في الحرم وكذلك القصاص.)ربيعة و َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 َوأَْصَحابُهُْم(

 -األحاديث واآلثار:

إنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ قَاَل ِِلَبِي ُسْفيَاَن: »عن ُعْرَوةَ بن الزبيِر فََذَكَر َحِديَث اْلفَْتِح، َوفِيِه ■

ِ يَا  ا َمرَّ َرُسوُل َّللاَّ َمةُ، فَلَمَّ  - أَبَا ُسْفيَاَن اْليَْوَم يَْوُم اْلَمْلَحَمِة، اْليَْوَم تُْستََحلُّ اْلَكْعبَةُ اْلُمَحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ؟ بِأَبِي ُسْفيَاَن قَاَل: أَلَْم تَْعلَْم َما قَاَل َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ؟ قَاَل: َما قَالَ  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: قَاَل َكَذا َوَكَذا. فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َكَذَب َسْعٌد، َولَِكنَّ هََذا يَْوٌم  -َصلَّى َّللاَّ

ُ فِيِه اْلَكْعبَةَ، َويَْوٌم تُْكَسى فِيِه اْلَكْعبَةُ   َوَذَكَر اْلَحِديَث.)صحيح(« يَُعظُِّم َّللاَّ

ِ »عن عروة بن الزبير قال: ■ ُ َعلَْيِه  -إنَّ اْمَرأَةا َسَرقَْت َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا  -َوَسلََّم  فِي َغْزَوِة اْلفَْتِح فَفَِزَع قَْوُمهَا إلَى أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد يَْستَْشفُِعوَن بِِه قَاَل ُعْرَوةُ: فَلَمَّ

َن َوْجهُ َرُسولِ  ِ  َكلََّمهُ أَُساَمةُ فِيهَا تَلَوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فَقَاَل: تَُكلُِّمنِي فِي َحدٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ِ؟ قَاَل أَُساَمةُ: فَاْستَْغفِْر لِي يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ  -ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ ا َكاَن اْلَعِشيُّ قَاَم َرُسوُل َّللاَّ  -فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا بَْعُد، فَإِنََّما َخِطيباا فَ  -َصلَّى َّللاَّ ِ تََعالَى بَِما هَُو أَْهلُهُ، ثُمَّ قَاَل: أَمَّ أَْثنَى َعلَى َّللاَّ

ِعيُف  هَلََك النَّاُس قَْبلَُكْم أَنَّهُْم َكانُوا إَذا َسَرَق فِيِهْم الشَِّريُف تََرُكوهُ، َوإَِذا َسَرَق فِيِهْم الضَّ

ٍد َسَرقَْت لَقَطَْعُت يََدهَا أَقَاُموا َعلَْيِه اْلَحدَّ، َواَلَِّذي نَفْ  ٍد بِيَِدِه لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ ُس ُمَحمَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َوَذَكَرْت « بِتِْلَك اْلَمْرأَِة فَقُِطَعْت يَُدهَا -َصلَّى َّللاَّ

 َعائَِشةُ اْلَحِديَث.

تََعلَِّق لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر أَنَّهَا قُِطَعْت يَُدهَا فِي قال المؤلف: َوهََذا ََل مُ 

نَِن  اْلَحَرِم، فَإِْذ لَْيَس َذلَِك فِيِه ََل يَُجوُز أَْن يُْعتََرَض َعلَى نَصِّ اْلقُْرآِن ؛ َونَصِّ بَيَاِن السُّ

ا  ْرَساُل. فَإِنَّ  -بِظَنٍّ ََل َحقِيقَةَ فِيِه.. َوأَْيضا  هََذا اْلَخبََر ظَاِهُرهُ اْْلِ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَْوَم اْفتَتََح َمكَّةَ ََل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى يَْوَم َخلََق ِهْجَرةَ، َولَِكْن ِجهَاٌد َونِيَّةٌ، َوإَِذا اُْستُْنفِْرتُْم فَاْنفُِروا، فَإِنَّ هََذا بَلَ  َمهُ َّللاَّ ٌد َحرَّ

ِ تََعالَى إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة، َوإِنَّهُ لَْم يَِحلَّ اْلقِتَ  اُل السََّماَواِت َواِْلَْرَض، فَهَُو َحَراٌم بُِحْرَمِة َّللاَّ

ِ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة، فِيِه ِِلََحٍد قَْبلِي، َولَْم يَِحلَّ لِي إَلَّ َساَعةا ِمْن نَهَاٍر، فَهَُو َحرَ  اٌم بُِحْرَمِة َّللاَّ

فَهَا، َوََل يُْختَلَى َخََلهَا   -ََل يُْعَضُد َشْوُكهُ، َوََل يُنَفَُّر َصْيُدهُ، َوََل يَْلتَقِطُ لُقَطَتَهُ إَلَّ َمْن َعرَّ

ْذِخَر فَإِنَّهُ لِقَْينِِهْم  ِ إَلَّ اْْلِ ْذِخرَ قَاَل اْلَعبَّاُس: يَا َرُسوَل َّللاَّ  صحيح(«)َولِبُيُوتِِهْم؟ قَاَل: إَلَّ اْْلِ

ِ »أَبُو هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ تََعالَى َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ا فَتََح َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ َمكَّةَ قَاَم  -َصلَّى َّللاَّ

 َ َ َوأَْثنَى َعلَْيِه، ثُمَّ قَاَل: إنَّ َّللاَّ تََعالَى َحبََس اْلفِيَل َعْن َمكَّةَ َوَسلَّطَ فِي النَّاِس فََحِمَد َّللاَّ

َعلَْيهَا َرُسولَهُ َواْلُمْؤِمنِيَن، َوإِنَّهَا لَْم تَِحلَّ ِِلََحٍد َكاَن قَْبلِي، َوإِنَّهَا َحلَّْت لِي َساَعةا ِمْن 

ْختَلَى َشْوُكهَا، َوََل تَِحلُّ نَهَاٍر، َوإِنَّهَا لَْن تَِحلَّ ِِلََحٍد بَْعِدي، فَََل يُنَفَُّر َصْيُدهَا، َوََل يُ 

 صحيح(«)َساقِطَتُهَا إَلَّ لُِمْنِشدٍ 

َوهَُو يَْبَعُث اْلبُُعوَث إلَى َمكَّةَ:  -َعْن أَبِي ُشَرْيٍح اْلَعَدِويِّ أَنَّهُ قَاَل لَِعْمِرو ْبِن َسِعيٍد ■ 

 ِ ْثك قَْوَلا قَاَم بِِه َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - اْئَذْن لِي أَيُّهَا اِْلَِميُر أَُحدِّ اْلَغَد ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 َ  يَْوِم اْلفَْتِح، َسِمَعْتهُ أُُذنَاَي، َوَوَعاهُ قَْلبِي، َوأَْبَصَرْتهُ َعْينَاَي ِحيَن تََكلََّم بِِه: أَنَّهُ َحِمَد َّللاَّ

ُ »تََعالَى، َوأَْثنَى َعلَْيِه، ثُمَّ قَاَل  َمهَا َّللاَّ ْمهَا النَّاُس فَََل يَِحلُّ َِلْمِرٍئ إنَّ َمكَّةَ َحرَّ  َولَْم يَُحرِّ

َص  ا، َوََل يَْعِضَد بِهَا َشَجَرةا، فَإِْن أََحٌد تََرخَّ ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر أَْن يَْسفَِك بِهَا َدما يُْؤِمُن بِاَّلَلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِقِتَاِل َرُسوِل َّللاَّ َ أَِذَن لَِرُسولِِه َولَْم يَأَْذْن فِيهَا فَقُ  -َصلَّى َّللاَّ ولُوا: إنَّ َّللاَّ

لَُكْم، َوإِنََّما أَِذَن لِي فِيهَا َساَعةا ِمْن نَهَاٍر، َوقَْد َعاَدْت ُحْرَمتُهَا اْليَْوَم َكُحْرَمتِهَا بِاِْلَْمِس، 

 « .َوْليُبَلِّْغ الشَّاِهُد اْلَغائِبَ 

ك َعْمٌرو؟ قَاَل: قَاَل: أَنَا أَْعلَُم بَِذلَِك ِمْنك يَا أَبَا ُشَرْيٍح، إنَّ قِيَل ِِلَبِي ُشَرْيٍح: َماَذا قَاَل لَ 
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ا بَِخِربٍَة.  اْلَحَرَم ََل يُِعيُذ َعاِصياا، َوََل فَار ا

قال المؤلف: َوََل َكَراَمةَ لِلَِطيِم الشَّْيطَاِن ُشْرِطيِّ اْلفَاِسِق يُِريُد أَْن يَُكوَن أَْعلََم ِمْن 

ِ َصاِحِب رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوِل َّللاَّ اِحُب  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ  -بَِما َسِمَعهُ َذلَِك الصَّ َرِضَي َّللاَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن فَِم َرُسوِل َّللاَّ ِ َوإِنَّا إلَْيِه َراِجُعوَن، َعلَى َعِظيِم  -َصلَّى َّللاَّ َوإِنَّا َّلِلَّ

سْ  ِة اْلُمَصاِب فِي اْْلِ ْن َشاِهُدهُ يَْحتَجُّ فِي هَِذِه اْلقِصَّ ََلِم ثُمَّ َعلَى تََضاُعِف اْلُمِصيبَِة ِممَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِعْينِهَا بِقَْوِل اْلفَاِسِق َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد ُمَعاَرَضةا لَِرُسوِل َّللاَّ ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَ  ِ تََعالَى َولَِرُسولِِه يَتََكلَُّم فِي ِديِن َّللاَّ َعفَاَء بِأَنَّهُ َعالٌِم، َوَما اْلَعاِصي َّلِلَّ  -ى، َويُْغِر الضُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  هُ َوقَلََّدهُ، َوَما َحاِمُل اْلَخِربَِة  -َصلَّى َّللاَّ إَلَّ اْلفَاِسُق َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد، َوَمْن َوَلَّ

ْنيَا َواْْلِخَرِة إَلَّ  َب قَْولَهُ.. فِي الدُّ َرهُ َوأَيََّدهُ، َوَصوَّ  هَُو، َوَمْن أَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَنٍَس: ■  ا  -َصلَّى َّللاَّ َدَخَل َمكَّةَ َعلَى َرْأِسِه اْلِمْغفَُر، فَلَمَّ

 صحيح(«)اْلَكْعبَِة؟ فَقَاَل: اُْقتُلُوهُ.نََزَعهُ َجاَءهُ َرُجٌل فَقَاَل: إنَّ اْبَن َخطٍَل ُمتََعلٌِّق بِأَْستَاِر 

ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّ هََذا َكاَن ِحيَن ُدُخولِِه َمكَّةَ َعاَم اْلفَْتِح  َوِهَي  -قال المؤلف: َوهََذا ََل ُحجَّ

ُ تََعالَى لَهُ  ََلةُ َوالسَََّل  -ثُمَّ أَْخبََر  -السَّاَعةُ الَّتِي أََحلَّهَا َّللاَّ فِي اْليَْوِم الثَّانِي  -ُم َعلَْيِه الصَّ

 أَنَّهَا قَْد َعاَدْت إلَى ُحْرَمتِهَا إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة.

، ثُمَّ َدَخَل، فَإِنَّهُ ََل ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َمْن قَتََل أَْو َسَرَق فِي اْلَحَرِم، أَْو فِي اْلِحلِّ

يُنَاَشُد َحتَّى يَْخُرَج فَيُقَاَم َعلَْيِه اْلَحدُّ ، َوَمْن قَتََل أَْو َسَرَق يَُجالَُس، َوََل يَُكلَُّم، َوََل يُْؤَذى، وَ 

فَأََخَذ فِي اْلِحلِّ ثُمَّ أُْدِخَل اْلَحَرَم، فَأََراُدوا أَْن يُقِيُموا َعلَْيِه َما أََصاَب أَْخَرُجوهُ ِمْن اْلَحَرِم 

، فَإِْن قَتََل فِي اْلَحَرِم أَْو َسرَ   َق أُقِيَم َعلَْيِه فِي اْلَحَرِم.إلَى اْلِحلِّ

بَْيِر فِي َرُجٍل أََخَذهُ فِي اْلِحلِّ ثُمَّ أَْدَخلَهُ اْلَحَرَم ثُمَّ أَْخَرَجهُ  َوَعاَب اْبُن َعبَّاٍس َعلَى اْبِن الزُّ

 إلَى اْلِحلِّ فَقَتَلَهُ.

َرَم، قَاَل: ََل يَُجالَُس، َوََل يَُكلَُّم، َوََل َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِيَمْن قَتََل فِي اْلِحلِّ ثُمَّ أُْدِخَل اْلحَ ■ 

َ فِي َدِم فََُلٍن اُْخُرْج ِمْن اْلَمَحاِرِم. -يُبَايَُع، َوََل يُْؤَذى   يُْؤتَى إلَْيِه فَيُقَاُل: يَا فََُلُن اتَِّق َّللاَّ

ِ تََعالَى: }َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمنْ ■  َدَخلَهُ َكاَن آِمناا{ ]آل  َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي قَْوِل َّللاَّ

ُجُل َحَدثاا ثُمَّ َدَخَل اْلَحَرَم، لَْم يَُجالَْس، َولَْم يُبَايَْع، َولَْم ١٣عمران:  [ . قَاَل: إَذا أَْحَدَث الرَّ

 يُْطَعْم، َولَْم يُْسَق، َحتَّى يَْخُرَج ِمْن اْلَحَرِم، فَيُْؤَخَذ.

 قَاتَِل أَبِي فِي اْلَحَرِم َما َعَرْضته.َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: لَْو َوَجْدت ■ 

وَرِة ■  آيَةُ  -يَْعنِي اْلَمائَِدةَ  -َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: آيَتَاِن نُِسَختَا ِمْن هَِذِه السُّ

  اْلقَََلئِدِ 

 [٢8و}فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَهُْم أَْو أَْعِرْض َعْنهُْم{ ]المائدة: 

ُجُل فِي اْلَجاِهلِيَِّة إَذا َخَرَج إلَى  -َوَذَكَر هَِذِه اْْليَةَ  -قَتَاَدةَ  َعنْ ■  فَقَاَل: َمْنُسوٌخ، َكاَن الرَّ

اْلَحجِّ يُقَلُِّد ِمْن الشَّْعِر، فَََل يَْعِرُض لَهُ أََحٌد، َوإَِذا تَقَلََّد قََِلَدةَ َشْعٍر لَْم يَْعِرْض لَهُ أََحٌد، 

ُ تََعالَى أَْن ََل يُقَاتََل اْلُمْشِرُكوَن فِي  َوَكاَن اْلُمْشِركُ  يَْوَمئٍِذ ََل يُْصَدُر َعْن اْلبَْيِت، فَأََمَر َّللاَّ

ِ تََعالَى }فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث  الشَّْهِر اْلَحَراِم، َوََل ِعْنَد اْلبَْيِت، ثُمَّ نََسَخهَا قَْوُل َّللاَّ

  [٥َوَجْدتُُموهُْم{ ]التوبة: 
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قال المؤلف: َو " اْلقَََلئُِد " هَاهُنَا إنََّما ِهَي َعلَى ظَاِهِرهَا " قَََلئُِد اْلهَْدِي " الَّتِي ََل يَِحلُّ 

 إْحََللُهَا.

يَْعنِي َحَرَم َمكَّةَ  -َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد، قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: لَْو َوَجْدت فِيِه ■ 

 َخطَّاِب َما َمِسْسته َحتَّى يَْخُرَج ِمْنهُ.قَاتَِل الْ  -

بَْيِر قَاَل: قَاَل اْبُن ُعَمَر: لَْو َوَجْدت فِيِه ■  قَاتَِل ُعَمَر َما  -يَْعنِي َحَرَم َمكَّةَ  -عن أَبي الزُّ

 نََدْهته.

َحابَِة ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َواْبنُهُ َعْبِد  ِ، َواْبُن َعبَّاٍس، قال المؤلف: فَهَُؤََلِء ِمْن الصَّ َّللاَّ

بَْيِر، َوأَبُو ُشَرْيٍح  ُ تََعالَى  -َواْبُن الزُّ َوََل ُمَخالَِف لَهُْم  -َعلَى َما نَْذُكُر بَْعَد هََذا، إْن َشاَء َّللاَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -ِمْن الصَّ  .-َرِضَي َّللاَّ

 8111لشَّْهِر اْلَحَراِم[م]َمْسأَلَةٌ َهْل يُقَاُم اْلقَِصاُص أَْو اْلُحُدوُد فِي ا

ُ تََعالَى }الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم  قَاَل َّللاَّ

[ َوقَاَل تََعالَى }يَْسأَلُونََك َعِن 0١٢فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

[ إلَى قَْوله تََعالَى: }َواْلفِْتنَةُ 80٣ِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر{ ]البقرة: الشَّهْ 

ْهِر اْلَحَراِم{ ]البقرة:  أَْكبَُر ِمَن اْلقَْتِل{.. ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوله تََعالَى }الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ

يَِة أَنَّ َمْن قَتََل أَْو َجَرَح فِي َشْهٍر َحَراٍم فَلَْم يُْظفَْر بِِه إَلَّ فِي [ فََكاَن ُموَجُب هَِذِه اْْل 0١٢

َشْهٍر َحََلٍل، فَإِنَّ َولِيُّ اَِلْستِقَاَدِة ِمْن الدَِّم، أَْو اْلُجْرِح ُمَخيٌَّر: إْن َشاَء تَأِْخيَرهُ إلَى َشْهٍر 

لَْم يُِرْد َذلَِك فَهَُو بَْعُض َحقِِّه تََجافَى َعْنهُ َولَْم تَْمنَْعهُ اْْليَةُ َحَراٍم فََذلَِك لَهُ بِنَصِّ اْْليَِة، َوإِْن 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوبِهََذا نَقُوُل  -ِمْن َذلَِك   َوبِاَّلَلَّ

ا قَْوله تََعالَى }يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه{ ]البقرة:  هََذا فِي  [ إنََّما80٣َوأَمَّ

اْلقِتَاِل، َولَْيَس فِي اْلقََوِد فِي َشْيٍء.. ويحبس الذي وجب عليه القود فأخره المجني عليه 

أو ولي الدم حتى يأتي شهر حرام، ِلنه قد وجب أخذه بما جنى، فَل ينبغي تسريحه.. 

ه وأما الحدود فتقام في الشهر الحرام كلها من رجم وغيره، ِلن َّللا تعالى لم يأت عن

وتعجيل الطاعة  -عليه الصَلة والسَلم  -نص بالمنع من ذلك، وَل من رسوله 

 المفترضة في إقامة الحدود واجب بيقين..

 -أقوال الفقهاء:

َوَمْن قَتََل فِي َشْهٍر َحََلٍل أَْو َجَرَح لَْم يُْقتَْل فِي َشْهٍر َحَراٍم َحتَّى يَِجيَء َشْهٌر ■ 

 ن عمير(َحََلٌل.)عطاء والزهري وعبيد ب

 8118]مسألة مقاتلة من مر أمام المصلي[م

من أراد المرور أمام المصلي إلى سترة أو غير سترة، فأراد إنسان أن يمر بينه وبين 

سترته، أو بين يديه، وإن لم يكن إلى سترة فليدفعه، فإن اندفع وإَل فليقاتله، فإن دفعه 

َل قود، وَل دية، وَل كفارة، فوافقت منية المريد للمرور فدمه هدر، وَل شيء فيه، 

وكذا إن كسر له عضو وَل فرق، فإن وافق في ذلك منية المصلي: ففيه القود، أو 

 الدية أو المفاداة.

 -األحاديث واآلثار:
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عن أبي سعيد الخدري: أنه كان يصلي فأراد ابن لمروان أن يمر بين يديه فدرأه ■ 

وان فأخبره؟ فقال مروان ِلبي فلم يرجع، فضربه، فخرج الغَلم يبكي حتى أتى مر

سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول 

إذا كان أحدكم في صَلته فأراد إنسان أن يمر بين »يقول  -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

ومن طريق مسلم عن « يديه فيدرؤه ما استطاع فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان

 .)صحيح(« فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»قال  -صلى َّللا عليه وسلم  - رسول َّللا

فهو محسن، قال  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: ومن قاتل كما أمره رسول َّللا 

[ ، فإذ هو محسن فليس متعديا، ١0َّللا تعالى }ما على المحسنين من سبيل{ ]التوبة: 

  دية.وإذ ليس متعديا فَل قود عليه وَل

وليس قاتل خطأ فتكون عليه كفارة، فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد به، ِلنه معتد حينئذ 

وأما المار بين يدي المصلي فمعتد بالمرور معتد بالمقاتلة، فعليه القود  -بما لم يؤمر 

 وباَّلل تعالى التوفيق. -

 8111]مسألة الجماعة تضرب الواحد فيقتل وَل يدرى من أصابه منهم[م

الجماعة تضرب الواحد فيقتل وَل يدرى من أصابه منهم، والمصطدمان، ومن وقع 

 على آخر، ومن تعلق بآخر فسقط، والحفارون، والمتصارعان، والمتَلعبان

قال أبو محمد: أما الجماعة تضرب الواحد فيموت وَل يدرى من منهم أصابه؟ فإنه 

وكان الذين ضربوه من  -الدار  إن وجد مقتوَل في دار قوم فادعى أهله على أهل تلك

إن شاء َّللا تعالى وإن كان  -: ففيه القسامة على ما نذكره بعد هذا -أهل تلك الدار 

: فليس هاهنا حكم القسامة، ولكن حكم التداعي -الذين ضربوه من غير أهل تلك الدار 

ا له، إن فالبينة هاهنا على مدعي الدم، فإن جاء بها فله القود، وإن لم يأت بها حلفو

ادعى على جميعهم؛ أو حلف له من ادعى عليه منهم، وبرئوا، وسنذكر هذا كله في " 

 باب القسامة ".

 8111]مسألة اقتتل اثنان فقتل أحدهما اآلخر[م

وإذا اقتتل اثنان، فقتل أحدهما اْلخر؟ فقد قال قوم: على الحي نصف الدية، ِلنه مات 

وإن كان عاصيا َّلل  -شيء، ِلن المقتول المقتول من فعله وفعل غيره وهذا ليس ب

إذا التقى المسلمان » -صلى َّللا عليه وسلم  -تعالى، وفي النار، لقول رسول َّللا 

فإنه ليس كل عاص يحل دمه وَل يغرم دية، لكن « بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

القاتل.. لما القاتل الحي هو قاتل اْلخر بَل شك، فإذ هو قاتله بيقين عليه ما على 

روينا .. عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن أول من جعل على المصطدمين 

نصف عقله؟ فقال ابن شهاب: نرى أن العقل تاما على الباقي منهما، وتلك السنة فيما 

 أدركنا.

فإن جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد موت المقتول؟ فالقود واجب تعجيله 

انا ظالمين معا، أو كان الحي منهما ظالما والمقتول مظلوما ،فيستقاد على الحي، إذ ك

أو تؤخذ الدية منه، أو من  -من الحي في نفسه، وفي الجراح التي جرح المقتول بها 
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إَل إن كان  -َل دية وَل غيرها  -وَل شيء في مال المقتول  -مات أو عاش  -ماله 

 فالدية في ذلك في مال الميت. قطع له أصبعا، أو أصابع، أو يدا، أو رجَل،

برهان ذلك: أن ما وجب في حياة الجاني من دية فهي واجبة بعد، فَل يسقطها موته، 

وأما ما لم يجب في حياته بعد، فبيقين ندري أن  -إذ ما صح بيقين فَل يسقط بالدعوى 

 ماله قد صار بموته لورثته، أو للغرماء بَل شك.

، والدية َل تجب إَل بموت المقتول، فإذا وجبت فإذ صار لهم، فهو مال من مالهم

فمن الباطل البحت المقطوع به: أن تؤخذ دية من مال من  -وَل مال للجاني  -بموته 

..فهذا حكم الظالمين ،وأما إن كان القاتل الحي مظلوما  -لم يقتله، وَل جنى عليه 

َل قود،  -اتل الجارح والمقتول ظالما، فقد مضى إلى لعنة َّللا تعالى وَل شيء على الق

 وَل دية..

 -أقوال الفقهاء:

 في السفينتين يصطدمان َل ضمان في شيء من ذلك.)الشعبي(■ 

َل يجوز فيه إَل أحد قولين: إما أنه يضمن مدبر السفينة نصف ما أصابت سفينته ■ 

لغيره، أو أنه َل يضمن ألبتة، إَل أن يكون قادرا على صرفها بنفسه، أو بمن يطيعه 

يفعل فيضمن، والقول قوله مع يمينه: أنه ما قدر على صرفها، وضمان اِلموال  فَل

 إذا ضمن في ذمته، وضمان النفوس على عاقلته.)الشافعي(

إذا اصطدمت السفينتان بغير قصد من ركابهما، لكن بغلبة، أو غفلة فَل ضمان في ■ 

 ذلك أصَل.

نصف قيمة السفينة  فإن حمَل سفينتهما على التصادم فهلكتا: ضمن كل واحد

 اِلخرى، ِلنها هلكت من فعلها، ومن فعل ركابها.)بعض أهل الظاهر(

وأما الفارسان يصطدمان فإن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اْلخر كاملة.) ■ 

 أبو حنيفة، ومالك، واِلوزاعي، والحسن بن حي(

 8111مسألة اقتتل اثنان فقتل أحدهما اآلخر[م

اقتتل اثنان، فقتل أحدهما اْلخر فقد قال قوم: على الحي نصف  قال ابن حزم:وإذا

وإن  -الدية، ِلنه مات المقتول من فعله وفعل غيره وهذا ليس بشيء، ِلن المقتول 

إذا التقى » -صلى َّللا عليه وسلم  -كان عاصيا َّلل تعالى، وفي النار، لقول رسول َّللا 

فإنه ليس كل عاص يحل دمه وَل يغرم « رالمسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النا

دية، لكن القاتل الحي هو قاتل اْلخر بَل شك، فإذ هو قاتله بيقين عليه ما على القاتل.. 

لما روينا .. عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن أول من جعل على المصطدمين 

السنة فيما نصف عقله؟ فقال ابن شهاب: نرى أن العقل تاما على الباقي منهما، وتلك 

 أدركنا.

فإن جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد موت المقتول؟ فالقود واجب تعجيله 

على الحي، إذ كانا ظالمين معا، أو كان الحي منهما ظالما والمقتول مظلوما ،فيستقاد 
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أو تؤخذ الدية منه، أو من  -من الحي في نفسه، وفي الجراح التي جرح المقتول بها 

إَل إن كان  -َل دية وَل غيرها  -وَل شيء في مال المقتول  -مات أو عاش  -ماله 

 قطع له أصبعا، أو أصابع، أو يدا، أو رجَل، فالدية في ذلك في مال الميت.

برهان ذلك: أن ما وجب في حياة الجاني من دية فهي واجبة بعد، فَل يسقطها موته، 

لم يجب في حياته بعد، فبيقين ندري أن وأما ما  -إذ ما صح بيقين فَل يسقط بالدعوى 

 ماله قد صار بموته لورثته، أو للغرماء بَل شك.

فإذ صار لهم، فهو مال من مالهم، والدية َل تجب إَل بموت المقتول، فإذا وجبت 

فمن الباطل البحت المقطوع به: أن تؤخذ دية من مال من  -وَل مال للجاني  -بموته 

.فهذا حكم الظالمين ،وأما إن كان القاتل الحي مظلوما . -لم يقتله، وَل جنى عليه 

َل قود،  -والمقتول ظالما، فقد مضى إلى لعنة َّللا تعالى وَل شيء على القاتل الجارح 

 وَل دية..

فِينَتَْيِن إَذا اْصطََدَمتَا بَِغلَبَِة ِريٍح أَْو َغْفلٍَة، فَََل َشْيَء فِي َذلَِك، ِِلَنَّ   وقال أيضا: هُ لَْم أَنَّ السَّ

ْكبَاِن فِي َذلَِك َعَمٌل أَْصَلا َولَْم يَْكِسبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َشْيئاا، َوأَْمَوالُهُْم َوأَْمَواُل  يَُكْن ِمْن الرُّ

َمةٌ، إَلَّ بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع.  َعَواقِلِِهْم ُمَحرَّ

َغْيُر َعاِرفٍَة بَِمَكاِن اِْلُْخَرى لَِكْن فِي َوُكلُّ أَْهِل َسفِينٍَة  -فَإِْن َكانُوا تََصاَدُموا َوَحَملُوا 

فَهَِذِه ِجنَايَةٌ، َواِْلَْمَواُل َمْضُمونَةٌ، ِِلَنَّهُْم تََولَّْوا إْفَساَدهَا، َوقَاَل  -ظُْلَمٍة لَْم يَُروا َشْيئاا 

ا اِْلَْنفُ ٢1تََعالَى }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشورى:  فََعلَى َعَواقِلِِهْم  -ُس [ ، َوأَمَّ

ُدوا فَاِْلَْمَواُل َمْضُمونَةٌ  َوَعلَى َمْن  -َكَما َذَكْرنَا  -ُكلِِّهْم، ِِلَنَّهُ قَْتُل َخطَأٍ، َوإِْن َكانُوا تََعمَّ

ُجلَْيِن يَصْ  يَةُ َكاِملَةا، َواْلقَْوُل فِي اْلفَاِرَسْيِن، أَْو الرَّ َطِدَماِن َكَذلَِك، َسلَِم ِمْنهُْم اْلقََوُد أَْو الدِّ

ا  -َوَكَذلَِك  يَةُ َعلَْيِه َوَعلَْيِهْم، َوتَُؤدِّي َعاقِلَتُهُ َوَعاقِلَتُهُْم  -أَْيضا ُم الدِّ َماةُ بِاْلَمْنَجنِيِق تُقَسَّ الرُّ

 ِديَتَهُ َسَواٌء.

َذَكْرنَا قَْبُل: أَنَّ فِي قَاتِِل نَْفِسِه بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّهُ فِي اْلَخطَأِ قَاتٌِل نَْفَسهُ َمَع َمْن قَتَلَهَا َوقَْد 

ِ تََعالَى فِي قَاتِِل اْلَخطَأِ، فََعمَّ تََعالَى ُكلَّ َمْقتُوٍل، َولَْم يَُخصَّ َخطَأا  يَةَ بِنَصِّ قَْوِل َّللاَّ الدِّ

 [ .٦٢}َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

ٍد: ثُمَّ نَْرِجُع إلَى َمسْ  ا قَْولُهُْم فِي اْلُمْصطَِدَمْيِن إنَّ اْلَميَِّت َماَت قَاَل أَبُو ُمَحمَّ أَلَتِنَا فَنَقُوُل: أَمَّ

فَهَُو َخطَأٌ، َواْلفِْعُل إنََّما هَُو ُمبَاَشَرةُ اْلفَاِعِل َوَما  -ِمْنهَُما ِمْن فِْعِل نَْفِسِه، َوِمْن فِْعِل َغْيِرِه 

 ْدَمِة َغْيِرِه فِي نَْفِسِه َشْيئاا.َوهَُو لَْم يُبَاِشْرهُ بِصَ  -يَْفَعلُهُ فِيِه 

ا إلَى ظَالٍِم آَخَر لِيُقَاتِلَهُ فَقَتََل أََحُدهَُما اْْلَخَر: أَنَّ َعلَى اْلقَ  اتِِل َوََل يَْختَلِفُوَن فِيَمْن َدفََع ظَالِما

يَةَ ُكلَّهَا  َوهَُو قَْد تََسبََّب فِي َمْوِت  -ِض إْن فَاَت اْلقََوُد بِبَْعِض اْلَعَوارِ  -ِمْنهَُما اْلقََوَد، أَْو الدِّ

ْدِم، َوََل فَْرَق  َوهََذا تَنَاقٌُض  -نَْفِسِه بِاْبتَِداِء اْلقِتَاِل، َكَما تََسبََّب فِي َمْوِت نَْفِسِه فِي الصَّ

 ِمْنهُْم.

ٍد: َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي اْلُمتََصاِرَعْيِن، َواْلُمتَََلَعبِيَن، وَ  ُ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ََل فَْرَق َوَما أَبَاَح َّللاَّ

.  تََعالَى فِي اللَِّعِب َشْيئاا َحظََرهُ فِي اْلِجدِّ

ا، أَْو َماَت اْلَواقُِع، أَْو اْلَمْوقُوُع َعلَْيِه، فَإِنَّ  ا َمْن َسقَطَ ِمْن ُعلُوٍّ َعلَى إْنَساٍن فََماتَا َجِميعا  َوأَمَّ
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ْتََلِف  ا، أَْو َماَت اْلَواقُِع قَْبُل، اْلَواقُِع هَُو اْلُمبَاِشُر ِْلِ .. فَإِْن َماتَا َمعا اْلَمْوقُوِع َعلَْيِه بََِل َشكٍّ

يَةَ إنََّما تَِجُب بَِمْوِت اْلَمْقتُوِل اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه ََل  فَََل َشْيَء فِي َذلَِك، لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّ الدِّ

يَةُ أَْو اْلقََوُد فِي َماِل اْلقَاتِِل. َوإَِذا َماَت قَْبَل َذلَِك. فَإَِذا َماَت فِي َحيَاِة قَا تِلٍَة فَقَْد َوَجبَْت الدِّ

فِي َحيَاِة اْلقَاتِِل، فَإَِذا  -ََل قََوَد َوََل ِديَةَ  -َمَع قَاتِلِِه أَْو بَْعَد قَاتِلِِه، فَلَْم يَِجْب لَهُ بَْعُد َشْيٌء 

َولَْيَس  -َماُل قَْد َصاَر لِْلَوَرثَِة، َوهََذا ََل َحقَّ لَهُ ِعْنَدهُْم َماَت فَاْلقَاتُِل َغْيُر َمْوُجوٍد، َوالْ 

يَةَ ََل تَِجُب فِي َماِل اْلَجانِي، َوإِنََّما تَِجُب َعلَى َعاقِلَتِِه، فََسَواٌء  هََكَذا قَْتُل اْلَخطَأِ، ِِلَنَّ الدِّ

يَِة.. َوََل َشْيَء َماَت اْلقَاتُِل قَْبَل اْلَمْقتُوِل، أَْو َمَعهُ، أَْو  بَْعَدهُ: ََل يَْسقُطُ بَِذلَِك ُوُجوُب الدِّ

ِِلَنَّهُ لَْم يَْجِن أََحٌد  -ََل ِديَةَ َوََل َغْيَرهَا  -لَِواِرِث اْلَواقِِع إْن َماَت فِي َجِميِع هَِذِه اْلُوُجوِه 

يٍن بِيَِد اْلَمْدفُوِع  َعلَْيِه، أَْو َعلَى ُرْمٍح، أَْو َغْيِر َذلَِك، ََل َعلَْيِه َشْيئاا، َوَسَواٌء َوقََع َعلَى ِسكِّ

ا، َوََل َشْيَء فِي َذلَِك بََِل ِخََلٍف  ، ِِلَنَّهُ إْن َعَمَد فَهَُو قَاتٌِل نَْفَسهُ َعْمدا َشْيَء فِي َذلَِك أَْصَلا

قَتِيُل َحَجٍر أَْو َحِديَدٍة أَْو نَْحِو  َوإِْن َكاَن لَْم يَْعِمْد فَلَْم يُبَاِشْر فِي نَْفِسِه ِجنَايَةا، َوإِنََّما هُوَ  -

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َذلَِك، َوَما َكاَن هََكَذا فَََل َشْيَء فِي َذلَِك ُكلِِّه   َوبِاَّلَلَّ

ا اْلُمتََماقِلُوَن فِي اْلَماِء فَإِْن ُعِرَف أَيُّهُْم َغطََّسهُ فِي اْلَماِء َحتَّ  ٍد: َوأَمَّ ى َماَت، قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا َجاَء لِيَْخُرَج لَقَِي  ا فَاْلقََوُد، َوإِْن َكاَن َغْيَر قَاِصٍد لَِكْن َغطََس أََحُدهُْم، فَلَمَّ فَإِْن َكاَن َعْمدا

يَةُ َعلَى َعاقِلَتِِه َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ، ِِلَنَّ  هُ َساقَْي آَخَر فََمنََعتَاهُ اْلُخُروَج َغْيَر قَاِصٍد لَِذلَِك: فَالدِّ

ََل يَُماُت أَْلبَتَّةَ ِمْن  -بَاَشَر َذلَِك فِيِه َغْيَر قَاِصٍد فَهَُو قَْتُل َخطَأٍ، فَإِْن َكاَن َغطََّسهُ تَْغِطيَسةا 

ا َوََل َخطَأا  -فََوافََق َمنِيَّتَهُ، فَهََذا ََل َشْيَء فِيِه، ِِلَنَّهُ لَْم يَْقتُْلهُ  -ِمْثلِهَا  بَْل َماَت  -ََل َعْمدا

 بِأََجلِِه َحْتَف أَْنفِِه.

َئ، َوإِْن لَْم تَقُْم َعلَْيِه بَيِّنَةٌ  َوََل  -فَإِْن ُجِهَل َمْن َعِمَل َذلَِك بِِه، فََمْن ادََّعى َعلَْيِه أُْحلَِف َوبُرِّ

 ِ ا َحَكَم فِيِه َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -قََساَمةَ هَاهُنَا، ِِلَنَّهُ لَْيَس ِممَّ  -َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 بِاْلقََساَمِة، َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه إنَّ ُحْكَم اْلقََساَمِة َواِجٌب هَاهُنَا، ِِلَنَّهُ هَُو الَِّذي َحَكَم فِيِه َرُسولُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َعلَْيِه  -َولَْم يَقُْل بِاْلقََساَمِة، ِِلَنَّ ِكْلتَا اْلَحالَتَْيِن قَتِيٌل ُوِجَد،  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ إنِّي َحَكْمت بِاْلقََساَمِة ِمْن أَْجِل الدَّاِر، َوََل ِمْن َغْيِر أَْجِل الدَّاِر، فَََل  -الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -يَُجوُز أَْن يَقُوَل  اِل ِمْثَل َما لَْم يَقُْل، لَِكْن نَْحُكُم فِي نَْوِع تِْلَك اْلحَ  -َعلَْيِه الصَّ

، أَْو أَْيَن  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. َوَكَذلَِك َمْن قُتَِل فِي اْختََِلِط قِتَاٍل، أَْو لَْيَلا قُتَِل. ُحْكِمِه فِيهَا َوبِاَّلَلَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

ا َحفَُروا فِي َحائٍِط  ي َمْعِدٍن، أَْو بِْئٍر فَتََردَّى َعلَْيِهْم أَْو فِ  -بَِحقٍّ أَْو بِبَاِطٍل  -َولَْو أَنَّ قَْوما

اْلَحائِطُ، أَْو اْلُجُرُف فََماتُوا، أَْو َماَت بَْعُضهُْم؟ فَإِْن َكانُوا َعاِمِديَن قَاِصِديَن إلَى هَْدِمِه 

َجِميِع َمْن َماَت لُِكلِّ َعلَى أَْنفُِسِهْم: فَهَُو قَْتُل َعْمٍد، َواْلقََوُد َعلَى َمْن َعاَش، أَْو ِديَةٌ َكاِملَةٌ، لِ 

ا.  َواِحٍد ِمْنهُْم ِديَةٌ، ِِلَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهُْم قَاتُِل نَْفٍس، َوهََذا ُحْكُم قَاتِِل النَّْفِس َعْمدا

لِِهْم َوإِْن َكانُوا لَْم يَْقِصُدوا إَلَّ اْلَعَمَل ََل هَْدَمهُ َعلَى أَْنفُِسِهْم، فَهُْم قَتَلَةُ َخطَأٍ َعلَى َعَواقِ 

فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُْم َعَواقُِل فَِمْن َسْهِم اْلَغاِرِميَن، أَْو ِمْن  -ُكلِِّهْم ِديَةٌ ِديَةٌ لُِكلِّ َمْن َماَت فَقَْط 

ا َوقَفُوا َعلَى ُجُرٍف فَاْنهَاَر بِأََحِدِهْم فَتََعلََّق بِمَ  ْن ُكلِّ َماٍل لَِجِميِع اْلُمْسلِِميَن. َولَْو أَنَّ قَْوما

يَةُ َعلَى  يَْقُربُهُ، َوتََعلََّق َذلَِك بِآَخَر فََسقَطُوا فََماتُوا، فَاْلُمتََعلُِّق بَِصاِحبِِه قَاتُِل َخطَأٍ، فَالدِّ
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ٍد، فََعلَى َعاقِلَِة َزْيٍد ِديَةُ  -َعاقِلَِة اْلُمتََعلِِّق  ا تََعلََّق بَِخالٍِد، َوتََعلََّق َخالٌِد بُِمَحمَّ َخالٍِد،  فََكأَنَّ َزْيدا

ا، ِِلَنَّ اْلُمتََعلَِّق بِإِْنَساٍن إلَى َمْهلََكٍة قَا ٍد فَقَْط، َوَكَذلَِك أَبَدا تُِل َوَعلَى َعاقِلَِة َخالٍِد ِديَةَ ُمَحمَّ

َد بََِل ُشْبهٍَة فَهَُو قَاتُِل َعْمٍد، لَْيَس فِيِه إَلَّ  اْلقََوُد،  -ي لَْو ُخلَِّص اْلُمتََردِّ  -َخطَأٍ، إَلَّ أَْن يَتََعمَّ

يَةُ، أَْو اْلُمفَاَداةُ.  أَْو الدِّ

 فَلَْو تََعلَّقُوا هََكَذا فََوقَُعوا َعلَى أََسٍد، أَْو ثُْعبَاٍن فَقَتَلَهُْم؟ فَإِْن َكاَن َخطَأا فَََل َشْيَء فِي َذلَِك،

ا فََعلَْيِه اْلقََوُد  َوإِْن َكانَ  -ِِلَنَّهُ لَْيَس قَاتَِل َخطَأٍ، َوإِنََّما قَتَلَْت اْلبَِهيَمةُ   -إْن ُخلَِّص  -َعْمدا

ِ تََعالَى َواْلُحُرَماُت  َويُْرَمى إلَى ِمْثِل اْلبَِهيَمِة َحتَّى تَْقتُلَهُ، َكَما فََعَل هَُو بِأَِخيِه لِقَْوِل َّللاَّ

 [0١٢ْم{ ]البقرة: قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيكُ 

اْلقَْوُل فِي هََذا ِعْنَدنَا أَنَّ َمْن َوقََع َعلَى آَخَر فَََل يَْخلُو ِمْن أََحِد ثَََلثَِة أَْوُجٍه:  وقال أيضا:

ا أَْن يَُكوَن اْلَمْوقُوُع َعلَ  ا أَْن يَُكوَن َدفََعهُ َغْيُرهُ فََماَت اْلَواقُِع أَْو اْلَمْوقُوُع َعلَْيِه َوإِمَّ ْيِه إمَّ

فََوقََع اْلبَِصيُر،  -َوهَُو يُْمِسُكهُ  -هَُو الَِّذي َجرَّ اْلَواقَِع فََوقََع َعلَْيِه، َكبَِصيٍر يَقُوُد أَْعَمى 

أَْو يَُكوَن  -َواْنَجبََذ بَِجْبِذِه اِْلَْعَمى، أَْو اْلَمِريُض فََوقََع َعلَْيِه فََماَت اِْلَْسفَُل، أَْو اِْلَْعلَى 

َغْيِر فِْعِل أََحٍد، لَِكْن َعَمَد َرْمَي نَْفِسِه أَْو لَْم يَْعِمْد، لَِكْن َعثََر إْذ َخرَّ فَإِْن َدفََعهُ  َوقََع ِمنْ 

يَةُ، أَْو اْلُمفَاَداةُ، فِي أَ  ا فََعلَْيِه اْلقََوُد، أَْو الدِّ افُِع هَُو اْلقَاتُِل، فَإِْن َكاَن َعْمدا يِِّهَما َغْيُرهُ، فَالدَّ

 ِ يَةُ َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ، إْذ هَُو اْلقَاتُِل َخطَأا َماَت فَإ َواْلَمْدفُوُع  -ْن َكاَن َخطَأا فََعلَى َعاقِلَتِِه الدِّ

 فَهََذا َوْجهٌ. -ِحينَئٍِذ َواْلَحَجُر َسَواٌء 

ا فَهَُو قَاتِ  ُل َعْمٍد، فَإِْن َماَت َوإِْن َكاَن اْلَمْدفُوُع َعلَْيِه هَُو َجبََذ اْلَواقَِع فَإِْن َكاَن َعاِمدا

يَةُ، أَْو اْلُمفَاَداةُ  َوإِْن َماَت هَُو فَهَُو قَاتُِل نَْفِسِه، َوََل َشْيَء  -اْلَمْجبُوُذ فََعلَْيِه اْلقََوُد، أَْو الدِّ

 -ِكْن اْستَْمَسَك بِِه َولَ  -َعلَى اْلَمْجبُوِذ، ِِلَنَّهُ لَْم يَْعِمْد، َوََل أَْخطَأَ، فَإِْن َكاَن لَْم يَْعِمْد َجْبَذهُ 

فَإِْن  -فََوقََع فََماَت، فََعلَى َعاقِلَِة اْلَجابِِذ ِديَةُ اْلَمْجبُوِذ إْن َماَت، َواْلَكفَّاَرةُ، ِِلَنَّهُ قَاتُِل َخطَأٍ 

ا َوََل  ُمْخِطئاا، لَِكْن  َماَت هَُو فَلَْيَس َعلَى اْلَمْجبُوِذ َشْيٌء، َوََل َعلَى َعاقِلَتِِه، ِِلَنَّهُ لَْيَس َعاِمدا

 فَهََذا َوْجهٌ ثَاٍن. -َعلَى َعاقِلَِة اْلَجابِِذ ِديَةُ نَْفِسِه، ِِلَنَّهُ قَاتُِل نَْفِسِه َخطَأا 

ا فَهَُو قَاتُِل َعْمٍد  إْن َسلَِم فَاْلقََوُد، أَْو  -َوإِْن َكاَن َوقََع ِمْن َغْيِر فِْعِل أََحٍد، فَإِْن َكاَن َعْمدا

يَةُ، أَوْ  ا، َوََل َشْيَء َعلَى اْلَمْوقُوِع َعلَْيِه، َوإِْن  -اْلُمفَاَداةُ  الدِّ َوإِْن َماَت فَهَُو قَاتُِل نَْفِسِه َعْمدا

يَةُ َعلَى َعاقِلَتِِه َوََل بُدَّ، َوَعلَ  ا اْْلَخَر، فَالدِّ ا نَْفَسهُ َوإِمَّ ْيِه إْن َكاَن لَْم يَْعِمْد فَهَُو قَاتُِل َخطَأٍ إمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -َو َوَماَت اْْلَخُر: َكفَّاَرةٌ َسلَِم هُ  َواِْلَْعَمى َواْلبَِصيُر فِي َذلَِك  -َوبِاَّلَلَّ

 َسَواٌء.

 -أقوال الفقهاء:

 في السفينتين يصطدمان َل ضمان في شيء من ذلك.)الشعبي(■ 

فينته َل يجوز فيه إَل أحد قولين: إما أنه يضمن مدبر السفينة نصف ما أصابت س■ 

لغيره، أو أنه َل يضمن ألبتة، إَل أن يكون قادرا على صرفها بنفسه، أو بمن يطيعه 

فَل يفعل فيضمن، والقول قوله مع يمينه: أنه ما قدر على صرفها، وضمان اِلموال 

 إذا ضمن في ذمته، وضمان النفوس على عاقلته.)الشافعي(

بغلبة، أو غفلة فَل ضمان في إذا اصطدمت السفينتان بغير قصد من ركابهما، لكن ■ 
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 ذلك أصَل.

فإن حمَل سفينتهما على التصادم فهلكتا: ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة 

 اِلخرى، ِلنها هلكت من فعلها، ومن فعل ركابها.)بعض أهل الظاهر(

وأما الفارسان يصطدمان فإن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية اْلخر كاملة.) ■ 

 ك، واِلوزاعي، والحسن بن حي(أبو حنيفة، ومال

َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما )الفارسان( نِْصُف ِديَِة َصاِحبِِه.) ُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ َوُزفَُر، ■ 

)  َوالشَّافِِعيُّ

 -اآلثار:

ا فََحفَُروهَا فَ ■  اْنَخَسفَْت َعْن ِخََلٍس قَاَل: اْستَأَْجَر َرُجٌل أَْربََعةَ ِرَجاٍل لِيَْحفُِروا لَهُ بِْئرا

 بِِهْم اْلبِْئُر فََماَت أََحُدهُْم؟ فَُرفَِع َذلَِك إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فََضِمَن الثَََّلثَةُ ثَََلثَةَ أَْربَاعِ 

يَِة.)صحيح( يَِة َوطُِرَح َعْنهُ ُرْبُع الدِّ  الدِّ

ا فِي بِْئٍر فََماَت أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قََضى فِي َرُجٍل أَْعَمى قَاَدهُ رَ ■  ا َمعا ُجٌل فََخرَّ

يَِة، فََكاَن اِْلَْعَمى  ِحيُح َولَْم يَُمْت اِْلَْعَمى؟ فَقََضى ُعَمُر َعلَى َعاقِلَِة اِْلَْعَمى بِالدِّ الصَّ

 يَتََمثَُّل بِأَْبيَاِت َشْعٍر قَالَهَا.)ضعيف منقطع(

يَِة ]َمْسأَلَةٌ قَاَل إنَّ َصْوَم الشَّْهَرْيِن فِي َكفَّ  اَرِة قَْتِل اْلَخطَأِ ِعَوٌض ِمْن الدِّ

 8111َواْلِعْتِق[م

يَِة َواْلِعْتِق إْن لَْم يَِجْد.. َعْن  ْهَرْيِن فِي َكفَّاَرِة قَْتِل اْلَخطَأِ ِعَوٌض ِمْن الدِّ قَاَل إنَّ َصْوَم الشَّ

ْن }قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا فَ  ْعبِيِّ قَاَل: ُسئَِل َمْسُروٌق َعمَّ تَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ الشَّ

[ إلَى قَْوله تََعالَى }فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن{ ١8إِلَى أَْهلِِه{ ]النساء: 

قَبَِة قَاَل: َمْن لَْم يَِجدْ ١8]النساء:  يَِة َوالرَّ قَبَِة َوْحَدهَا، أَْم َعْن الدِّ يَِة  [ َعْن الرَّ فََعْن الدِّ

قَبَِة.  َوالرَّ

قَبَِة. -َوبِِه  يَِة َوالرَّ  إلَى َوِكيٍع نا إْسَرائِيُل َعْن َجْبٍر َعْن َعاِمٍر قَاَل: َمْن لَْم يَِجْد فََعْن الدِّ

ْعبِيُّ هَاهُنَا إلَى قَْوله تََعالَى }فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَ  : َذهََب َمْسُروٌق، َوالشَّ اُم َشْهَرْيِن قَاَل َعلِيٌّ

قَبَةَ، َولَْوََل َدلِيٌل نَْذُكُرهُ ١8ُمتَتَابَِعْيِن{ ]النساء:  يَةَ َوالرَّ  -[ إْن َصحَّ َمْعنَاهُ فََمْن لَْم يَِجْد الدِّ

ُ تََعالَى   بَِدلِيٍل، لََكاَن اْلقَْوُل قَْولَهَُما، َوَذلَِك ِِلَنَّهُ ُعُموٌم ََل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ إَلَّ  -إْن َشاَء َّللاَّ

يَةَ فِي قَْتِل اْلَخطَأِ لَْيَسْت َعلَى اْلقَاتِِل َوإِنََّما ِهَي َعلَى َعاقِلَتِِه بَطَ  ا َعلِْمنَا أَنَّ الدِّ َل َما لَِكْن لَمَّ

يَةَ ََل نُبَالِي َوَجَدهَا اْلقَاتُِل أَْو لَْم يَِجْدهَا  َذلَِك أَنَّ فََصحَّ بِ  -قَاَل َمْسُروٌق، َوَعاِمٌر، ِِلَنَّ الدِّ

ِ تََعالَى بِقَْولِِه }فََمْن لَْم يَِجْد{ ]النساء:  [ إنََّما هَُو فِيَما يُْنظَُر فِيِه إلَى ُوُجوِد ١8ُمَراَد َّللاَّ

قَبَِة الَّتِي ِهَي َواِجبَةٌ  اْلُمَكلَِّف ََل فِيَما ََل يُْنظَُر فِيِه إلَى ُوُجوِدِه، َولَْيَس َذلَِك إَلَّ فِي الرَّ

ُ تََعالَى.َعلَ  يَاُم، َكَما أََمَر َّللاَّ  ْيِه فِي ُصْلِب َمالِِه، فَإِْن لَْم يَِجْدهَا فَالصِّ

يَةُ َواِجبَةٌ فِي َذلَِك َعلَى ُكلِّ َماٍل لَِجِميِع  ا َمْن ََل َعاقِلَةَ لَهُ فَالدِّ ٍد: َوأَمَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َ تََعالَى   اْفتََرَض فِي قَْتِل اْلَخطَأِ ِديَةا ُمَسلََّمةا إلَى أَْهِل اْلَمْقتُوِل..اْلُمْسلِِميَن، ِِلَنَّ َّللاَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ أََمَر َغْيَرهُ بِقَْتِل إْنَساٍن[م

ا ِِلَْمِرِه، َولَْوََل أَْمُرهُ إيَّ  ا لِْْلِمِر ُمنَفِّذا لَْم  اهُ فَإِْذ َمْن أََمَر بِاْلقَْتِل َوَكاَن ُمتََولِّي اْلقَْتِل ُمِطيعا
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ا  -قَاتَِلا  -يَْقتُْلهُ يَُسمَّى فِي اللَُّغِة َوالشَِّريَعِة  ا قَاتََِلِن،  -َوقَاِطعا َصحَّ أَنَّهَُما َجِميعا

ا َما َعلَى اْلقَاتِِل، َواْلقَاِطِع، َواْلَجالِِد،  َوقَاِطَعاِن، َوَجالَِداِن، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فََعلَْيِهَما َجِميعا

َوهََذا بُْرهَاٌن َضُروِريٌّ ََل  -ِد، َوَسَواٌء فِي َذلَِك اْلُمْكِرهُ، َواْْلِمُر، َواْلُمْنطَاُع ِمْن اْلقَوَ 

ا، أَْو َمْجنُوناا  إَذا َكاَن  -َمِحيَد َعْنهُ، فََسَواٌء أََمَر َعْبَدهُ، أَْو َعْبَد َغْيِرِه، أَْو َصبِي اا، أَْو بَالِغا

ْرِب أَْو أَْخِذ اْلَماِل: إنََّما فََعَل َذلَِك ُمتََولَِّي اْلقَْتِل، أَْو اْلجِ  نَايَِة بِاْلقَْطِع، أَْو اْلَكْسِر، أَْو الضَّ

ا. -َولَْوََل أَْمُرهُ لَْم يَْفَعْلهُ  -بِأَْمِر اْْلِمِر   فَاْْلِمُر، َواْلُمبَاِشُر: فَاِعََلِن لُِكلِّ َذلَِك َجِميعا

ا إَذا أََمَرهُ فَفََعَل َذلِكَ  بِاْختِيَاِرِه طَاَعةا لِْْلِمِر: فَاْلُمبَاِشُر َوْحَدهُ: اْلقَاتُِل، َواْلقَاِطُع  َوأَمَّ

َواْلَكاِسُر، َواْلفَاقُِئ، َواْلَجانِي: فََعلَْيِه اْلقََوُد َوْحَدهُ، َوََل َشْيَء َعلَى اْْلِمِر، ِِلَنَّهُ ََل ِخََلَف 

َوإِنََّما  -قَاتٍِل، َوََل قَاِطٍع، َوََل َجالٍِد، َوََل َكاِسٍر َوََل فَاقٍِئ  -فِي أَنَّهُ ََل يَقَُع َعلَْيِه هَاهُنَا اْسُم 

 اِْلَْحَكاُم لِْْلَْسَماِء فَقَْط.

، َواْلَمْجنُوُن: فَََل َشْيَء َعلَْيِهَما، َواْْلِمُر  بِيُّ ا الصَّ هَُو اْلقَاتُِل، اْلقَاِطُع، اْلَجالُِد،  -أَمَّ

 اْلقََوُد َعلَْيِه َوْحَدهُ.اْلَكاِسُر، اْلفَاقُِئ: فَ 

ا، َوَكانُوا ُجهَّاَلا ََل يَْدُروَن تَْحِريَم َما أََمَرهُْم بِ  ا لَهُ، أَْو لَِغْيِرِه، أَْو ُحر ا ا َمْن أََمَر َعْبدا ِه: َوأَمَّ

َء َعلَى اْلَجاِهِل، َوَعلَْيِه اْلقََوُد، َوََل َشيْ  -فَاْْلِمُر َوْحَدهُ هَُو اْلقَاتُِل اْلَجانِي فِي ُكلِّ َذلَِك 

ُ تََعالَى }ِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ{ ]اِلنعام:   [ .0١قَاَل َّللاَّ

ٍد: َوََل فَْرَق بَْيَن أَْمِرِه َعْبَدهُ، َوبَْيَن أَْمِرِه َغْيَرهُ  ْلطَاِن  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َوََل فَْرَق بَْيَن أَْمِر السُّ

لْ  ْلطَاِن َوطَاَعاِت َوبَْيَن أَْمِر َغْيِر السُّ َ تََعالَى إنََّما اْفتََرَض طَاَعةَ السُّ طَاِن، ِِلَنَّ َّللاَّ

َم طَاَعةَ اْلَمْخلُوقِيَن فِي َمْعِصيَِة اْلَخالِِق، َكَما  ِ تََعالَى، َوَحرَّ اَداِت فِيَما هَُو طَاَعةٌ َّلِلَّ السَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنََّما الطَّاَعةُ فِي الطَّاَعِة، فَإَِذا أُِمَر أََحُدُكْم » - َصلَّى َّللاَّ

 « ..بَِمْعِصيٍَة فَََل َسْمَع َوََل طَاَعةَ 

ا لِْْلَْمِر َولَْوََل ذَ  لَِك َوَمْن أََمَر آَخَر بِقَْتِل نَْفِسِه فَقَتََل نَْفَسهُ بِأَْمِرِه فَإِْن َكاَن فََعَل َذلَِك ُمِطيعا

فَلَْو أََمَرهُ فَقَاَل:  -ْفَسهُ فَاْْلِمُر قَاتٌِل َوَعلَْيِه اْلقََوُد َكَما قُْلنَا فِي قَْتِل َغْيِرِه َوََل فَْرَق لَْم يَْقتُْل نَ 

ا قَاتٌِل، َوَعلَْيِه اْلقََوُد  ا ِِلَْمِرِه فَهَُو أَْيضا ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اُْقتُْلنِي، فَقَتَلَهُ ُمْؤتَِمرا  َوبِاَّلَلَّ

 -ل الفقهاء:أقوا

 يُْقتَُل اْْلِمُر َوْحَدهُ.)عطاء(■ 

 يُْقتَُل اْلَمأُْموُر َوْحَدهُ.)الحكم بن عتيبة والشعبي وحماد بن أبي سليمان والثوري(■ 

ا.)قتادة(■   يُْقتَََلِن َجِميعا

 ََل يُْقتَُل َواِحٌد ِمْنهَُما.)سليمان بن موسى وحكاه في حالة من امر عبده بقتل غيره(■ 

ا فَقَتَلَهُ قُتَِل اْلَمأُْموُر  -أََمَر َعْبَدهُ بِقَْتِل إْنَساٍن قُتَِل اْْلِمُر، َويَُؤدَُّب اْلَعْبُد  إنْ ■  فَإِْن أََمَر ُحر ا

 َوْحَدهُ.)أحمد بن حنبل وإسحاق(

ْجنَبِي اا فَقَتََل، فَإِْن َكاَن إْن أََمَر ُحرٌّ َعْبَد َغْيِرِه بِقَْتِل إْنَساٍن فَقَتَلَهُ، أَْو أََمَر بَِذلَِك َصبِي اا أَ ■ 

، َوأَنَّ طَاَعتَهُ لَْيَسْت َعلَْيِهَما: ُعوقَِب اْْلِمُر َوََل قََودَ  بِيُّ يَُميَِّزاِن أَنَّهُ أَْجنَبِيٌّ  اْلَعْبُد َوالصَّ

، قَاَل: فَإِْن َكا بِيُّ نَا ََل يَُميَِّزاِن َذلَِك فََعلَى َعلَْيِه، َوََل ِديَةَ، َواْلقَاتُِل هَاهُنَا هَُو اْلَعْبُد أَْو الصَّ

 اْْلِمِر اْلقََوُد.)الشافعي(
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 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ■ َوهَُو َجالٌِس َعلَى ِمْنبَِر َرُسوِل  -عن َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َ بَ  -َصلَّى َّللاَّ ا إنَّ َّللاَّ ، فَأَْنَزَل َعلَْيِه اْلِكتَاَب، َوَكاَن ِممَّ ا بِاْلَحقِّ دا َعَث ُمَحمَّ

 ِ ْجِم، قََرْأنَاهَا َوَوَعْينَاهَا َوَعقَْلنَاهَا، فََرَجَم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه آيَةَ الرَّ ُ  -أَْنَزَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَرَجْمنَا بَْعَدهُ.)صحيح( -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّهُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى َرُجٌل ِمْن اْلُمْسلِِميَن َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنِّي َزنَْيت فََذَكَر اْلَحِديَث  ِ  -فَقَاَل يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َوفِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  قَالَ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ: هَْل أَْحَصْنَت؟ قَاَل: نََعْم، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .اْذهَبُوا بِِه فَاْرُجُموهُ 

اُك ْبُن قَْيٍس أَْن يَْستَْعِمَل َمْسُروقاا، فَقَاَل لَهُ ■  حَّ َوَعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ قَاَل أََراَد الضَّ

ِ ْبُن  ُعَماَرةُ  ثَنَا َعْبُد َّللاَّ ْبُن ُعْقبَةَ: أَتَْستَْعِمُل َرُجَلا ِمْن بَقَايَا قَتَلَِة ُعْثَماَن؟ فَقَاَل َمْسُروٌق: َحدَّ

ِ »َمْسُعوٍد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْبيَِة؟  -َصلَّى َّللاَّ ا أََمَر بِقَْتِل أَبِيك قَاَل: َمْن لِلصِّ لَمَّ

ِ قَالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: النَّاُر، قَاَل َمْسُروٌق: فََرِضيُت لََك َما َجَعَل لََك َرُسوُل َّللاَّ -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)

قال المؤلف: فَفِي هَِذِه اِْلَْخبَاِر: أَنَّ اْْلِمَر يَُسمَّى فِي اللَُّغِة ]الَّتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن[ فَاِعَلا 

فََسمَّى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  -َعلَى َحَسِب َما َجاَءْت بِِه اللَُّغةُ  -ْحَواِل فِي بَْعِض اِْلَ 

َحابَِة  ةُ فِي اللَُّغِة  -بَِحْضَرِة الصَّ ا  -َمْن أََمَر بَِرْجِم آَخَر فََرَجَم  -َوهُْم اْلُحجَّ َراِجما

ا نَْفَسهُ  ا  -لِْلَمْرُجوِم. َوَسمَّى أَْيضا ِ َوَسمَّى  -َراِجما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا  ا. -َراِجما  َوهَُو لَْم يَْحُضْر َرْجما

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َماِعُز ْبُن َمالٍِك إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنِّي قَْد َزنَ  ِ  -ْيُت فََذَكَر اْلَحِديَث فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َوفِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، فَلَقِيَهُ  -َوَسلََّم  ا َمسَّْتهُ اْلِحَجاَرةُ أَْدبََر يَْشتَدُّ قَاَل: اْنطَلِقُوا بِِه فَاْرُجُموهُ، فَاْنَطلَقُوا بِِه، فَلَمَّ

ِ َرُجٌل فِي يَِدِه لَْحُي َجَمٍل فََضَربَ  ُ َعلَْيِه  -هُ فََصَرَعهُ، فَُذِكَر َذلَِك لَِرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَِراُرهُ ِحيَن َمسَّْتهُ اْلِحَجاَرةُ؟ فَقَاَل: فَهََلَّ تََرْكتُُموهُ؟ -َوَسلََّم 

ُجُل َعْبَدهُ أَ ■  ْن يَْقتَُل َرُجَلا فَقَتَلَهُ، َعْن ِخََلٍس أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا أََمَر الرَّ

يُِّد فَيُْقتَُل  ا السَّ ْجِن. -فَهَُو َكَسْيفِِه َوَسْوِطِه أَمَّ ا اْلَعْبُد فَيُْستَْوَدُع فِي السِّ  َوأَمَّ

؟ فَقَاَل: َعلَى اْْلِمِر، ■  َعْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: قُْلت لَِعطَاٍء: َرُجٌل أََمَر َعْبَدهُ فَقَتََل َرُجَلا

ْعت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: يُْقتَُل اْلُحرُّ اْْلِمُر، َوََل يُْقتَُل اْلَعْبُد، قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: أََرأَْيت لَْو َسمِ 

أَنَّ َرُجَلا بََعَث بِهَِديٍَّة َمَع َعْبِدِه إلَى َرُجٍل، َمْن أَْهَداهَا؟ قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: فَقُْلت: فَأَِجيُرهُ؟ 

ا ََل يَْملُِكهُ، َولَْيَسا بِأَِجيَرْيِن، قَاَل: قَاَل: َذلِ  ا أَْو َعْبدا َك ِمْثُل َعْبِدِه؟ قُْلت: فَأََمَر َرُجَلا ُحر ا

، فَإِنَّهُ يُْقتَُل اْلقَاتُِل َولَْيَس َعلَى  -إَذا لَْم يَْملِْكهَُما  -َعلَى اْلَمأُْموِر  ا فَقَتََل َرُجَلا إَذا أََمَر ُحر ا

 .اْْلِمِر َشْيءٌ 

 8111]َمْسأَلَةٌ اْلُمْمِسِك لِْلقَْتِل[م
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، َواْلُمتَّبُِع  ُب َوالدَّالُّ هَْل َعلَى اْلُمْمِسِك لِْلقَْتِل قََوٌد؟ أَْم ََل؟ َوَكَذلَِك اْلَواقُِف َواْلُمَصوِّ

 َواْلبَاِغي؟

ا اْختَلَفُوا  َك لِنَْعِرَف َصَواَب َذلَِك َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِي َذلِ  -َكَما َذَكْرنَا  -قال ابن حزم: فَلَمَّ

ِمْن َخطَئِِه: فََوَجْدنَا َمْن قَاَل بِقَْتِل اْلُمْمِسِك يَقُوُل: قَْد َجاَء َعْن ُعَمَر: لَْو تََماَِلَ َعلَْيِه أَْهُل 

ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيهِ  ٍد: َوهََذا ََل ُحجَّ ِذْكٌر لِْلُمْمِسِك  َصْنَعاَء لَقَتَْلتُهُْم قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

، َونََعْم، َونَْحُن نَقُوُل: لَْو بَاَشَر قَْتلَهُ أَْهُل َصْنَعاَء لََوَجَب قَْتلُهُْم.. فَإِْن قَالُوا: إنَّ  أَْصَلا

اْلُمْمِسَك ُمِعيٌن؟ قُْلنَا: نََعْم، َوَما َجاَءْت قَطُّ ُسنَّةٌ، َوََل قُْرآٌن، َوََل قِيَاٌس، َوََل قَْوُل 

يِه ِمْن اْلُحَجِج. -: بِأَنَّ اْلُمِعيَن يُْقتَُل َصاِحبٍ   فَبَطََل هََذا اْلقَْوُل لِتَِعرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ َوَجْدنَاهُ يُْبِطلُهُ اْلبُْرهَاُن: َوَذلَِك أَنَّ النَّبِيَّ  : َعلَى أَْن  -َصلَّى َّللاَّ قَْد نَصَّ

 بِإِْحَدى ثَََلٍث: َرُجٌل تََرَك ِدينَهُ، أَْو َزنَى بَْعَد إْحَصاٍن، أَْو ََل يَِحلَّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ »

ا  َواْلُمْمِسُك ََل يَُسمَّى فِي اللَُّغِة، َوََل فِي الشَِّريَعِة " قَاتَِلا ".« قَتََل نَْفسا

نَا َويَُسمَّى " َزانِياا " ثُمَّ َسأَْلنَاهُْم َعْن اْلُمْمِسِك لِْلَمْرأَِة َحتَّى يَْزنَِي بِهَا َغْيُرهُ أَعَ  لَْيِه َحدُّ الزِّ

 -أَْم ََل؟ فَََل ِخََلَف ِمْنهُْم فِي أَنَّهُ لَْيَس " َزانِياا " َوََل يَُسمَّى " َزانِياا " َوََل َعلَْيِه َحدُّ ِزناى 

مَّ نَظَْرنَا فِي َغْيِرِه فََوَجْدنَا فََصحَّ أَنَّهُ ََل يَُسمَّى اْلُمْمِسُك بِاْسِم اْلفَاِعِل َعلَى َما أَْمَسَك لَهُ.. ثُ 

، لَِكنَّهُ َحبََس إْنَساناا َحتَّى َماَت.  اْلُمْمِسَك لَْيَس قَاتَِلا

ُ تََعالَى }َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص{ ]البقرة:  [ ، فََكاَن اْلُمْمِسُك لِْلقَْتِل َسبَباا 0١٢َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ياا، فََعلَْيِه ِمْثُل مَ  ا َحتَّى َوُمتََعدِّ ا فََعَل، فََواِجٌب أَْن يُْفَعَل بِِه ِمْثُل َما فََعَل، فَيُْمَسَك َمْحبُوسا

 َوبِهََذا نَقُوُل. -يَُموَت 

َحابَِة  ُ َعْنهُم.. -َوهَُو قَْوُل َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َوََل يُْعَرُف لَهُ ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ  َرِضَي َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَمان(يقتل ا■   لقاتْل.) اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

ُجِل فَيُْمِسُكونَهُ، فَيَْفقَأُ أََحُدهُْم َعْينَْيِه، أَْو يَْكِسُر ِرْجلَْيِه، ■  ْهِط يَْجتَِمُعوَن َعلَى الرَّ فِي الرَّ

هُ يُقَاُد ِمْن الَِّذي يُبَاِشُر َذلَِك ِمْنهُ، َويَُعاقَُب أَْو يََدْيِه، أَْو أَْسنَانَهُ، أَْو نَْحَو هََذا ِمْنهُ: إنَّ 

يَةُ َعلَْيِهْم ُكلِِّهْم  -اْْلَخُروَن الَِّذيَن أَْمَسُكوهُ ُعقُوبَةا ُموِجَعةا  فَإِْن اْستََحبَّ اْلُمَصاُب َكانَْت الدِّ

.)الزهري( ا َسَواءا  يَْغَرُمونَهَا َجِميعا

 قَُب اْلُمْمِسُك.)أبو حنيفة والشافعي(يُْقتَُل اْلقَاتُِل، َويَُعا■ 

 يُْقتَُل اْلقَاتُِل َويُْسَجُن اْلُمْمِسُك َحتَّى يَُموَت.■ 

ا.)سليمان بن موسى وربيعة(■   يُْقتَُل القاتل واْلُمْمِسُك أَْيضا

ا.)مالك فَقَتَلَهُ: فَاْلقََوُد  -َوهَُو يَْدِري أَنَّ اْلخر يُِريُد قَْتلَهُ  -إْن أَْمَسَكهُ ■  َعلَْيِهَما َجِميعا

 والليث بن سعد(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن إْسَماِعيَل ْبِن أَُميَّةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ فِي َرُجٍل  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)يُْمِسُكهُ َرُجٌل َوقَتَلَهُ آَخُر بِأَْن يُْقتََل اْلقَاتُِل َويُْحبََس اْلُمْمِسكُ 

 ■ ِ ا أَْثبَته " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إْسَماِعيُل ْبُن أَُميَّةَ َخبَرا يُْحبَُس »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
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ابُِر لِْلَمْوِت َكَما َحبََس َويُْقتَُل اْلقَاتِلُ   ضعيف مرسل(«)الصَّ

لِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بَِرُجلَْيِن قَتََل أََحُدهَُما َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر قَاَل: إنَّ عَ ■ 

َوأَْمَسَك اْْلَخُر، فَقَتََل الَِّذي قَتََل، َوقَاَل لِلَِّذي أَْمَسَك: أَْمَسْكت لِْلَمْوِت، فَأَنَا أَْحبُِسك فِي 

ْجِن َحتَّى تَُموَت.   السِّ

 8112أَْم ََل[م ]َمْسأَلَةٌ َهْل فِي قَْتِل اْلَعْمِد َكفَّاَرةٌ 

ةَ فِي إيَجاِب اْلَكفَّاَرِة َعلَى قَاتِِل اْلَعْمِد، ََل ِمْن قُْرآٍن، َوََل ِمْن  قال ابن حزم:فَإِْذ ََل ُحجَّ

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء{ ]اِلنعام:  َ تََعالَى يَقُوُل }َما فَرَّ [ ، َوقَاَل ٢2ُسنٍَّة، فَإِنَّ َّللاَّ

أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اِْلْسَلَم ِديناا{  تََعالَى }اْليَْومَ 

ِ ٢]المائدة:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ ، َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .َحَرامٌ 

يَن  ُ تََعالَى َوَرُسولُهُ فََصحَّ أَنَّ الدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكلَّهُ قَْد َكُمَل َوبَيَّنَهُ َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى، َكَما بَيَّ  َن لَنَا َوبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ لَْو َكاَن فِي قَْتِل اْلَعْمِد َكفَّاَرةٌ َمْحُدوَدةٌ لَبَيَّنَهَا َّللاَّ

َ تََعالَى يَقُوُل }َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم اْلقِيَاَمِة{ اْلَكفَّاَرةَ فِي قَتْ  ِل اْلَخطَأِ.. َولَِكنَّ َّللاَّ

[ ، َوقَاَل تََعالَى: ٢٣[ إلَى قَْوله تََعالَى }َوَكفَى بِنَا َحاِسبِيَن{ ]اِلنبياء: ٢٣]اِلنبياء: 

ا فَقَْد اُْبتُلَِي 00٢ }إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّيِّئَاِت{ ]هود: [ ، فََمْن اُْبتُلَِي بِقَْتِل ُمْسلٍِم َعْمدا

ََلِة: فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَْسَعى فِي َخََلِص نَْفِسِه ِمْن  ْرِك، َوتَْرِك الصَّ بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر بَْعَد الشِّ

َدقَ  ََلِة، النَّاِر فَْليُْكثِْر ِمْن فِْعِل اْلَخْيِر: اْلِعْتِق، َوالصَّ ْوِم َوالصَّ ، َوالصَّ ِة، َواْلِجهَاِد، َواْلَحجِّ

ِ تََعالَى  فَلََعلَّهُ يَأْتِي ِمْن َذلَِك بِِمْقَداٍر يَُواِزي إَساَءتَهُ فِي اْلقَْتِل، فَيَْسقُطَ َعْنهُ  -َوِذْكِر َّللاَّ

 ونسأل َّللا العافية.

 -أقوال الفقهاء:

(َعلَى قَاتِِل اْلَعْمِد َكفَّاَرةٌ، ■   َكَما ِهَي َعلَى قَاتِِل اْلَخطَأِ.) اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ِ تََعالَى بَِما أَْمَكنَهُ ِمْن اْلَخْيِر.)مالك ■  ُب إلَى َّللاَّ يُْعتُِق َرقَبَةا أَْو يَُصوُم َشْهَرْيِن، َويَتَقَرَّ

 والليث(

َ تََعالَى، َويَتُوُب إلَْيِه، َويُْكثُِر ِمْن فِْعِل اْلَخْيِر.) أَبُو ََل َكفَّاَرةَ فِي َذلَِك، َولَِكْن يَْستَْغفِ ■  ُر َّللاَّ

 َحنِيفَةَ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن وأهل الظاهر(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى النَّبِيَّ »َعْن َواثِلَةَ ْبِن اِْلَْسقَِع قَاَل ■  ي ُسلَْيٍم نَفٌَر ِمْن بَنِ  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمنْ  ُ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمْنهَا ُعْضوا هُ فَقَالُوا: إنَّ َصاِحباا لَنَا قَْد أَْوَجَب؟ قَاَل: فَلِيُْعتِْق َرقَبَةا يَفُكَّ َّللاَّ

 ضعيف(«)ِمْن النَّارِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ »َواثِلَةَ ْبَن اِْلَْسقَِع قَاَل: ■  فِي َغْزَوِة تَبُوَك فَأَتَاهُ  - َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -نَفٌَر ِمْن بَنِي ُسلَْيٍم، فَقَالُوا: إنَّ َصاِحباا لَنَا قَْد أَْوَجَب؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْنهُ ِمنْ -َوَسلََّم  ُ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمْنهَا ُعْضوا ضعيف() «)النَّارِ  : اْعتِقُوا َعْنهُ َرقَبَةا يُْعتِْق َّللاَّ

ْيلَِميُّ  ِ ْبُن فَْيُروَز الدَّ َوهََذا َخطَأٌ، ِِلَنَّ اْبَن  -اْلَغِريَف َمْجهُوٌل، َوقَْد ظَنَّ قَْوٌم أَنَّهُ َعْبُد َّللاَّ

 ِ  ْبِن اْلُمبَاَرِك نََسَب اْلَغِريَف َعْن اْبِن ُعلَيَّةَ فَقَاَل اْبُن َعيَّاٍش: َولَْم يَُكْن فِي بَنِي َعْبِد َّللاَّ
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ا  ِ ْبِن َسالٍِم( -فَْيُروَز أََحٌد يَُسمَّى َعيَّاشا  َواْبُن اْلُمبَاَرِك أَْوثَُق َوأَْضبِطُ ِمْن َعْبِد َّللاَّ

ةٌ، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّهُ َكاَن قَتََل  قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ هََذا اْلَخبَُر لََما َكانَْت لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ا،  .َعْمدا  فَإِْذ لَْيَس فِيِه َذلَِك: فَََل ُشْبهَةَ لَهُْم فِي هََذا اْلَحِديِث أَْصَلا

أَنَّ َصاِحباا لَنَا قَْد أَْوَجَب َوََل يُْعَرُف فِي اللَُّغِة أَنَّ " أَْوَجَب " بَِمْعنَى قَتََل  -َوإِنََّما فِيِه 

ا، وَ  دا ا، فََصاَر هََذا التَّأِْويُل َكِذباا ُمَجرَّ  َدْعَوى َعلَى اللَُّغِة ََل تُْعَرُف.َعْمدا

َوقَْد يَُكون َمْعنَى " أَْوَجَب " أَْي أَْوَجَب لِنَْفِسِه النَّاَر بَِكْثَرِة َمَعاِصيِه، َويَُكوُن َمْعنَى " قَْد 

 بَطََل قَْولُهُْم..فَ  -أَْوَجَب " أَْي قَْد َحَضَرْت َمنِيَّتُهُ فَقَْد يُقَاُل: هََذا أَْوَجُب فََُلٍن بَِمْعنَى َماَت 

ِ »َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه  -َجاَء قَْيُس ْبُن َعاِصٍم إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إنِّي َوأَْدُت بَنَاٍت لِي فِي اْلَجاِهلِيَِّة فَقَاَل اْعتِْق َعْن ُكلِّ َواِحَدةٍ  -َوَسلََّم   فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ إنِّي َصاِحُب إبٍِل، قَاَل: فَاْنَحْر َعْن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهُنَّ  ِمْنهُنَّ َرقَبَةا قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َوَكاَن يَْقبَُل  -َوِسَماُك ْبُن َحْرٍب  -َوهَُو لَْيَس بِاْلقَِويِّ  -ضعيف() إْسَرائِيَل «)بََدنَةا 

 التَّْلقِيَن(

 8111ْذَهبَْت ُعْذَرةَ أُْخَرى أَْو َرُجٌل فََعَل َذلَِك بِِجَماٍع أَْو َغْيِرِه[م]َمْسأَلَةٌ َجاِريَةٌ أَ 

ا اْلَمْرأَةُ تُْذِهُب ُعْذَرةَ اْلَمْرأَِة بِنَْخَسٍة، أَْو نَْحِو َذلَِك فَإِنَّهُ ُعْدَواٌن يُْقتَصُّ ِمْنهَا بِِمْثلِ   َذلَِك أَمَّ

ا، فَإِْن َكانَْت ثَيِّ  باا فَقَْد َعِدَمْت َما يُْقتَصُّ ِمْنهَا فِيِه، فَلَْيَس إَلَّ اِْلََدُب بُْرهَاُن إْن َكانَْت بِْكرا

ِ تََعالَى }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ -َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

ِ 0١٢]البقرة:  ُ  -[ ، َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ا » - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا

 « .فَلِيَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن اْستَطَاعَ 

ا لِْلُمْنَكِر فِيَما  ا َوتَْغيِيرا فََصحَّ ُوُجوُب اْلقََوِد فِيَما قََدَر َعلَْيِه، َوَصحَّ اِْلََدُب بِاْليَِد إْنَكارا

َ  -َعَجَز َعْن اْلقََوِد فِيِه  ، ِِلَنَّ اِْلَْمَواَل َوبِا ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. َوََل َغَراَمةَ فِي َذلَِك أَْصَلا َّللَّ

 َمْحظُوَرةٌ، فَََل تَِحلُّ َغَراَمةٌ بَِغْيِر نَصٍّ َوََل إْجَماَع.

َو فِي النَِّكاِح ََل فِيَما َوَكَذلَِك ََل َمْدَخَل لِْلُعْقِر هَاهُنَا، ِِلَنَّ اْلُعْقَر هَُو اْلَمْهُر، َواْلَمْهُر إنََّما هُ 

ُ تََعالَى أَنَّ هَِذِه اْلَمْسأَلَةَ َستَقَُع َوتَُكوُن. -َعَداهُ  ِ لَقَْد َعلَِم َّللاَّ  َوبِاَّلَلَّ

ُ تََعالَى أَْن تَُكوَن فِي َذلَِك َغَراَمةٌ لَبَيَّنَهَا.. ِ: لَْو أََراَد َّللاَّ  َونَْحُن نُْقِسُم بِاَّلَلَّ

 -والتابعين: اآلثار عن الصحابة

: أَنَّ َجَواِرَي ِمْن أَْهِل ِحْمَص ُكنَّ يَتََزاَوْرَن، َويَتَهَاَدْيَن، فَأُِرَن، َوأََشْرَن، ■  ْعبِيِّ َعْن الشَّ

فَلَِعْبَن اِْلَْخِرقَةَ فََرِكبَْت َواِحَدةٌ َعلَى اِْلُْخَرى، َونََخَسْتهَا الثَّالِثَةُ، فََوقََعْت: فََذهَبَْت 

فََسأََل َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َمْرَواَن قَبِيَصةَ ْبَن ُذَؤْيٍب، َوفََضالَةَ ْبَن ُعبَْيٍد َعْن َذلَِك؟  ُعْذَرتُهَا،

تُهَا، ِِلَنَّهَا أََعانَْت َعلَى نَْفِسهَا فََكتََب إلَى  يَةُ ثَََلثَةُ أَْثََلٍث، َوتَْبقَى ِحصَّ ا: الدِّ فَقَاََل َجِميعا

ٍن َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل: بُِريَن ِمْن نَْطفِهَا إَلَّ َمْن  اْلِعَراِق: فََسأََل َعْبدَ  ِ ْبَن َمْعقِِل ْبِن ُمقَرِّ َّللاَّ

ِ  -نََخَسْتهَا  ْعبِيُّ ِمْثَل قَْوِل َعْبِد َّللاَّ : لَهَا اْلُعْقر. -َوقَاَل الشَّ ْعبِيُّ  َوقَاَل الشَّ

هَا؟ فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب: أَنَّ َرُجَلا اْستَْكَرهَ جَ ■  اِريَةا فَاْفتَضَّ

يَِة.  ِهَي َجائِفَةٌ، فَقََضى لَهَا ُعَمُر بِثُلُِث الدِّ

ْوُج، َوقَالَْت اِْلُْخَرى: أَنَا ■  : أَنَا الزَّ ِ ْبِن قَْيٍس أَنَّ ثَََلَث َجَواٍر قَالَْت إْحَداهُنَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ
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ْوَجةُ، َوقَالَتْ  ْوُج الَّتِي قَالَْت: أَنَا  الزَّ اِْلُْخَرى: أَنَا اِْلَُب، فَنََخَسْت الَّتِي قَالَْت: أَنَا الزَّ

يَِة َعلَْيِهنَّ  ْوَجةُ، فََذهَبَْت ُعْذَرتُهَا، فَقََضى َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َمْرَواَن، بِالدِّ :  -الزَّ َوقَاَل الشَّْعبِيُّ

 لَهَا اْلُعْقُر.

 8111افُُس[م]َمْسأَلَةٌ التَّنَ 

ْحَمِن قَاَل: أَْقبََل َرُجٌل بَِجاِريٍَة ِمْن اْلقَاِدِسيَِّة فََمرَّ َعلَى َرُجٍل َواقٍِف  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

ابَّةُ ِرْجلَهَا فَلَْم تُْخِطْئ َعْيَن اْلَجاِريَِة،  ابَّةَ، فََرفََعْت الدَّ ُجُل الدَّ فَُرفَِع َعلَى َدابٍَّة، فَنََخَس الرَّ

اِكَب، فَبَلََغ َذلَِك اْبَن َمْسُعوٍد، فَقَاَل: َعلَى  َن الرَّ ، فََضمَّ إلَى َسْلَماَن ْبِن َربِيَعةَ اْلبَاِهلِيِّ

ُجِل، إنََّما يَْضَمن النَّاِخُس.  الرَّ

ْعبِيِّ ِمْثُل َذلَِك.. -َعْن ُشَرْيٍح: يَْضَمنُهَا النَّاِخُس   َوَعْن الشَّ

: ال ابَِّة، فَهَُو َضاِمٌن َما أََصابَْت، فَفِي اْلَماِل قَاَل َعلِيٌّ نَّاِخُس هَُو اْلُمبَاِشُر لِتَْحِريِك الدَّ

ُجِل  ا فِي الرَّ َماُن. َوأَمَّ فَإِْن َكاَن قََصَد إلَى تَْحِريِكهَا لِتَْضِرَب إْنَساناا بَِعْينِِه، أَْو  -الضَّ

َو قَاتٌِل َعْمٌد، َوَجاٍن، َعلَْيِه اْلقََوُد فِي َذلَِك ُكلِِّه، َوَعلَْيِه بَْعَض َجَماَعٍة َعلَِم بِهَا النَّاِخُس: فَهُ 

يَةُ، أَْو اْلُمفَاَداةُ  يَةُ  -فِي النَّْفِس الدِّ ا: فَهَُو قَاتٌِل َخطَأُ، َوالدِّ َوإِْن َكاَن ََل يَْدِري أَنَّ هُنَالَِك أََحدا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َعلَى اْلَعاقِلَِة، َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ. وَ   بِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ قَتََل إْنَسانًا يَُجوُد بِنَْفِسِه لِْلَمْوِت[م

هُوِق بِِعلٍَّة، أَْو بِِجَراَحةٍ  ِة ُكلِّهَا فِي أَنَّ َمْن قَُربَْت نَْفُسهُ ِمْن الزَّ ، ََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن اِْلُمَّ

ا فَأُْعتَِق، فَإِنَّهُ يَِرثُهُ  -ْو َخطَأٍ، فََماَت لَهُ َميٌِّت، فَإِنَّهُ يَِرثُهُ أَْو بِِجنَايٍَة بَِعْمٍد، أَ  َوإِْن َكاَن َعْبدا

ا  -َوأَنَّهُ إْن قََدَر َعلَى اْلَكََلِم فَأَْسلََم  -َوَرثَتُهُ ِمْن اِْلَْحَراِر   -َوهَُو يَُميُِّز بَْعُد  -َوَكاَن َكافِرا

، إْذ ََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن فَإِنَّهُ ُمْسلٌِم يَرِ  ثُهُ أَْهلُهُ ِمْن اْلُمْسلِِميَن..فََصحَّ أَنَّهُ َحيٌّ بَْعُد بََِل َشكٍّ

أَْهِل الشَِّريَعِة َوَغْيِرِهْم، فِي أَنَّهُ لَْيَس إَلَّ َحيٌّ أَْو َميٌِّت، َوََل َسبِيَل إلَى اْلقََسِم، فَإِْذ هَُو 

ِه، َوَمْنَعهُ النَّفََس: َكَذلَِك، َوُكنَّا َعلَى  َم إْعَجاَل َمْوتِِه َوَغمِّ َ تََعالَى قَْد َحرَّ يَقِيٍن ِمْن أَنَّ َّللاَّ

ا:  ، فََمْن قَتَلَهُ فِي تِْلَك اْلَحاِل َعْمدا فَبِيَقِيٍن َوَضُروَرٍة نَْدِري أَنَّ قَاتِلَهُ قَاتُِل نَْفٍس بََِل َشكٍّ

ا، َومَ   ْن قَتَلَهُ َخطَأا فَهَُو قَاتٌِل َخطَأا..فَهَُو قَاتُِل نَْفٍس َعْمدا

 قول المؤلف هو قول:الشعبي.■

 8118]َمْسأَلَةٌ َهْل لِْلَولِيِّ َعْفٌو فِي قَْتِل اْلِغيلَِة أَْو اْلِحَرابَِة[م

َ تََعالَى لَْو أََراَد أَْن يَُخصَّ ِمْن ذَ  ِ تََعالَى: أَنَّ َّللاَّ لَِك قَْتَل ِغيلٍَة، أَْو َونَْحُن نَْشهَُد بَِشهَاَدِة َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِحَرابٍَة، لََما أَْغفَلَهُ َوََل أَْهَملَهُ َولَبَيَّنَهُ   .-َصلَّى َّللاَّ

َ تََعالَى قَْد َحدَّ اْلِحَرابَةَ }أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُ  هُْم ِمْن َوَوَجْدنَا َّللاَّ

[ ، فَََل تَْخلُو هَِذِه اْْليَةُ ِمْن أَْن تَُكوَن َعلَى ٢٢ِخَلٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اِلَْرِض{ ]المائدة: 

 التَّْرتِيِب، أَْو التَّْخيِيِر، فَإِْن َكانَْت َعلَى التَّْرتِيِب، فَاْلَمالِِكيُّوَن ََل يَقُولُوَن بِهََذا " َوإِْن َكانَتْ 

فَلَْيَس فِي اْْليَِة َما يَْدُعونَهُ ِمْن أَنَّ قَاتَِل اْلِحَرابَِة، َواْلِغيلَِة ََل  -َوهَُو قَْولُهُْم  -ْخيِيِر َعلَى التَّ 

 ِخيَاَر فِيِه لَِولِيِّ اْلقَتِيِل..

 -أقوال الفقهاء:

َماُم، فَلَْيَس لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل أَنْ ■  َماِم أَْن يَْعفَُو،  فِي قَْتِل اْلِغيلَِة: إَذا بُلَِّغ اْْلِ يَْعفَُو، َولَْيَس لإِْلِ
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ِ تََعالَى.)مالك وأبو الزناد(  َوإِنََّما هَُو َحدٌّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ

 يقتل المؤمن بالكافر في الحرابة.)مالك(■

يَِة.)عمر بن عبد ال■  عزيز وأَبُو َحنِيفَةَ، لَِولِيِِّه َما لَِولِيِّ َغْيِرِه ِمْن اْلقَْتِل، أَْو اْلَعْفِو، أَْو الدِّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم(  َوالشَّافِِعيُّ

 -األحاديث واآلثار:

أَنَّ َرُجَلا ِمْن اْليَهُوِد قَتََل َجاِريَةا ِمْن اِْلَْنَصاِر َعلَى ُحلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَْلقَاهَا فِي »َعْن أَنٍَس ■ 

ِ اْلقَلِيِب، َوَرَضَخ َرْأَسهَا بِاْلحِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَرِة، فَأُِخَذ َوأُتَِي بِِه َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

، فَأََمَر بِِه أَْن يُْرَجَم، فَُرِجَم َحتَّى َماتَ   صحيح(«)فَأَقَرَّ

وهَا َمْن أَنَّ َجاِريَةا ُوِجَدْت قَْد ُرضَّ َرْأُسهَا بَْيَن َحَجَرْيِن فََسأَلُ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■ 

َصنََع هََذا بَِك؟ فََُلٌن، فََُلٌن؟ َحتَّى َذَكُروا يَهُوِدي اا، فَأَْوَمأَْت بَِرْأِسهَا، فَأُِخَذ اْليَهُوِديُّ فَأَقَرَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأََمَر بِِه َرُسوُل َّللاَّ وا َرْأَسهُ بِاْلِحَجاَرةِ  -َصلَّى َّللاَّ  صحيح(«)أَْن يَُرضُّ

ِ قال الم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ؤلف: فَقَالُوا: هََذا َرُسوٌل َّللاَّ ، َولَْم  -َصلَّى َّللاَّ قَْد قَتََل اْليَهُوِديَّ

ا ِِلَْولِيَاِء اْلَجاِريَِة.  يَْجَعل َذلَِك ِخيَارا

َعاَء قَْتَل ِحَرابٍَة َوِغيلٍَة  َعلَْيِه  -لَْم يَْذُكُروا أَنَّهُ وَ  -َوَكَذلَِك قَتََل اْلُعَرنِيِّيَن الَِّذيَن قَتَلُوا الرِّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ َعاِء. -الصَّ ا ِِلَْولِيَاِء الرِّ  َجَعَل فِي َذلَِك ِخيَارا

ُ تََعالَى َعْنهُ  -قَالُوا: َوهََذا ُعْثَماُن  قَْد قَتََل اْلُمْسلَِم بِاْلَكافِِر، إْذ قَتَلَهُ ِغيلَةا، َولَْم  -َرِضَي َّللاَّ

ا َحِديُث اْليَهُوِديِّ الَِّذي  يَْجَعْل فِي ا لَِولِيِِّه، َوََل يُْعَرُف لَهُ فِي َذلَِك ُمَخالٌِف..أَمَّ َذلَِك ِخيَارا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرَضَخ َرْأَس اْلَجاِريَِة َعلَى أَْوَضاِحهَا فَلَْيَس فِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

، َوََل أَنَّهُ َشاَوَرهُ، َوََل أَنَّهُ قَاَل " اْختَْر " لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل فِي اْلِغيلَِة، أَْو لَْم يَُشاِوْر َولِيَّهَا

ََلةُ َوالسَََّلُم  -اْلِحَرابَِة، فَإَِذا لَْم يَقُْل َذلَِك  فَََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَْنِسَب َذلَِك إلَى  -َعلَْيِه الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َرُسوِل َّللاَّ  فَيَْكِذَب َعلَْيِه، َويَقُوَل َعلَْيِه َما لَْم يَقُْل. -َّللاَّ

ةٌ َعلَْيِهْم فَإِنَّهُْم ََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ قَاتَِل اْلِغيلَِة، أَْو اْلِحَرابَِة ََل   فََكْيَف َوهََذا اْلَخبَُر ُحجَّ

ا ا، َوهََذا َما ََل يَقُولُهُ أََحٌد ِمْن  يَُجوُز أَْلبَتَّةَ أَْن يُْقتََل َرْضخا ْأِس بِاْلِحَجاَرِة، َوََل َرْجما فِي الرَّ

 النَّاِس.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََصحَّ يَقِيناا إْذ قَتَلَهُ َرُسوُل َّللاَّ ا بِاْلِحَجاَرِة أَنَّهُ إنََّما قَتَلَهُ  -َصلَّى َّللاَّ َرْضخا

ا بِاْلِحَجاَرِة َوإِْذ  ا بِهَا، فَُحْكُم قَْتِل اْلقََوِد أَْن يَُكوَن بِاْلِخيَاِر فِي َذلَِك، أَْو اْلَعْفِو قََودا قَتَلَهُ قََودا

، فَقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ، َوإِْذ َذلَِك َكَذلَِك بََِل َشكٍّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِْلَولِيِّ أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ا َحِديُث اْلُعَرنِيِّيَن « ٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيََرتَْينِ َمْن قُتَِل لَهُ قَتِي» ةَ لَهُْم  -إلَى آِخِرِه.. َوأَمَّ فَََل ُحجَّ

ا، لَِما َذَكْرنَا فِي هََذا اْلَخبَِر  ََلةُ  -ِمْن أَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّهُ  -َسَواٌء َسَواٌء  -فِيِه أَْيضا َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  َعاِء لَْم يُشَ  -َوالسَّ َوََل أَنَّهُ قَاَل: ََل ِخيَاَر فِي هََذا  -إْن َكاَن لَهُْم أَْولِيَاُء  -اِوْر أَْولِيَاَء الرِّ

ةَ لَهُْم َوََل لَنَا بِهََذا اْلَخبَِر فِي هَِذِه  لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل، فَإِْذ لَْيَس فِيِه َشْيٌء ِمْن هََذا فَََل ُحجَّ

ةا..  اْلَمْسأَلَِة َخاصَّ

ا ِمْن ُعَرْينَةَ قَِدُموا  ■ َعاَء، »َوَذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه:  -َعْن أَنٍَس: أَنَّ نَاسا أَنَّهُْم قَتَلُوا الرِّ

 ِ ْسََلِم، َوَساقُوا َذْوَد َرُسوِل َّللاَّ وا َعْن اْْلِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْرتَدُّ فَبََعَث فِي  -َصلَّى َّللاَّ
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ِة َحتَّى آثَاِرِهْم فَأُتَِي بِهِ  ْم، فَقَطََع أَْيِديَهُْم َوأَْرُجلَهُْم َوَسَمَل أَْعيُنَهُْم َوتََرَكهُْم فِي اْلَحرَّ

 صحيح(«)َماتُوا

ِ ْبَن َعاِمٍر َكتََب إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: أَنَّ َرُجَلا ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعَدا َعلَى ■  أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

فَإِنَّ هََذا قَتََل ِغيلَةا َعلَى  -ى َمالِِه فََكتََب إلَْيِه ُعْثَماُن: أَْن اُْقتُْلهُ بِِه ِدْهقَاٍن فَقَتَلَهُ َعلَ 

ا  َوايَِة ِجد ا ثُمَّ َعْن ُمْسلِِم  -اْلِحَرابَِة.)ضعيف() َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب َوهَُو َساقِطُ الرِّ

 َولَْم يُْدِرْك ُعْثَماَن( -ْبِن ُجْنُدٍب 

ا فِي َزَماِن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن قَتََل ا■  ْحَمِن: أَنَّ َرُجَلا ُمْسلِما ْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّ

 ، نَبَِطي اا بِِذي ُحَمْيٍت َعلَى َماٍل َمَعهُ، فََرأَْيت أَبَاَن ْبَن ُعْثَماَن أََمَر بِاْلُمْسلِِم فَقُتَِل بِالنَّبَِطيِّ

 هُ ِغيلَةا فََرأَْيته َحتَّى ُضِربَْت ُعنُقُهُ.لِقَْتلِِه إيَّا

 8111]َمْسأَلَةٌ َخْلُع اْلَجانِي[م

 -اآلثار:

َوفِيِه: أَنَّ أَبَا  -فََذَكَر َحِديثاا  -َوفِيِهْم أَبُو قََِلبَةَ  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َجَمَع النَّاَس 

ا لَهُْم فِي اْلَجاِهلِيَِّة فَطََرَق قََِلبَةَ قَاَل لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اْلعَ  ِزيِز: َوقَْد َكانَْت هَُذْيٌل َخلََعْت َخلِيعا

ْيِف فَقَتَلَهُ، فََجاَءْت هُذَ  ْيٌل أَْهَل بَْيٍت ِمْن اْليََمِن بِاْلبَْطَحاِء فَاْنتَبَهَ لَهُ َرُجٌل ِمْنهُْم فََحَذفَهُ بِالسَّ

ى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب بِاْلَمْوِسِم، َوقَالُوا: قَتََل َصاِحبَنَا، فَقَاَل: فَأََخُذوا اْليََمانِيَّ فََرفَُعوهُ إلَ 

إنَّهُْم قَْد َخلَُعوهُ، فَقَاَل ُعَمُر: يُْقِسُم َخْمُسوَن ِمْن هَُذْيٍل َما َخلَُعوهُ، فَأَْقَسَم تِْسَعةٌ َوأَْربَُعوَن 

امِ  فََسأَلُوهُ أَْن يُْقِسَم، فَاْفتََدى يَِمينَهُ ِمْنهُْم بِأَْلِف ِدْرهٍَم،  ِمْن هَُذْيٍل، َوقَِدَم َرُجٌل ِمْنهُْم ِمْن الشَّ

قَاَل: فَاْنطَلَقَا  -فَأَْدَخلُوا َمَكانَهُ َرُجَلا آَخَر، فََدفََعهُ ُعَمُر إلَى أَِخي اْلَمْقتُوِل فَقُِرنَْت يَُدهُ بِيَِدِه 

َماُء فََدَخلُوا فِي َغاٍر فِي َواْلَخْمُسوَن الَِّذيَن أَْقَسُموا َحتَّى إَذا كَ  انُوا بِنَْخلٍَة أََخَذْتهُْم السَّ

ا، َوأَْفلََت اْلقَِرينَاِن،  َجبٍَل، فَاْنهََدَم اْلَغاُر َعلَى اْلَخْمِسيَن الَِّذيَن أَْقَسُموا، فََماتُوا َجِميعا

  ثُمَّ َماَت.)ضعيف مرسل(فَاتَّبََعهَُما َحَجٌر فََكَسَر ِرْجَل أَِخي اْلَمْقتُوِل، فََعاَش َحْوَلا 

َعْن أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: َخلََع قَْوٌم ِمْن هَُذْيٍل َساِرقاا لَهُْم َكاَن يَْسِرُق اْلَحِجيَج، فَقَالُوا: قَْد ■ 

فَقَتَلُوهُ،  َخلَْعنَاهُ، فََمْن َوَجَدهُ بَِسِرقٍَة فََدُمهُ هََدٌر؟ فََوَجَدْتهُ ُرْفقَةٌ ِمْن أَْهِل اْليََمِن يَْسِرقُهُمْ 

ِ َما َخلَْعنَاهُ، َولَقَْد َكَذَب النَّاُس َعلَْينَا، فَأَْحلَ  فَهُْم فََجاَء قَْوُمهُ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب فََحلَفُوا: بِاَّلَلَّ

ْفقَِة فَقَاَل: أَْقِرنُوا هََذا إلَى أَ  َحِدُكْم َحتَّى ُعَمُر َخْمِسيَن يَِميناا، ثُمَّ أََخَذ ُعَمُر بِيَِد َرُجٍل ِمْن الرُّ

َي ِديَةَ َصاِحبُِكْم، فَاْنَطلَقُوا َحتَّى إَذا َدنََوا ِمْن أَْرِضِهْم أََصابَهُْم َمطٌَر َشِديٌد َواْستَتَُروا  يَُؤدِّ

ا نََزلُوا ُكلُّهُْم اْنقَضَّ َعلَْيِهْم اْلَجبَُل، فَلَْم يَْنُج ِمْنهُْم أَ  َحٌد، َوََل بَِجبٍَل طَِويٍل َوقَْد أَْمَسْوا فَلَمَّ

ُث بَِما لَقَِي قَْوُمهُ.)ضعيف مرسل(  ِمْن ُركَّابِِهْم إَلَّ الشَِّريَد، َوَصاِحبَهُ، فََكاَن يَُحدِّ

اِحِب الَِّذي ََل يُْعَرُف  قال المؤلف: َوَعْهُدنَا بِاْلَمالِِكيِّيَن، َواْلَحنَفِيِّيَن يَُعظُِّموَن ِخََلَف الصَّ

َويَقُولُوَن: إنَّ اْلُمْرَسَل َكاْلُمْسنَِد، َوهََذا ِمْن أَْحَسِن  -أَْهَواَءهُْم  إَذا َوافَقَ  -لَهُ ُمَخالٌِف 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -اْلَمَراِسيِل إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب بَِحْضَرِة الصَّ ََل ُمَخالَِف لَهُ  -َرِضَي َّللاَّ

ُجِل لَهُ، فَََل يَُكوُن لَهُْم َطلٌَب ِمْنهُْم.. فَيَْلَزُمهُْم َعلَى أُُصولِِهْم أَْن يُِجيزُ  وا َخْلَع َعِشيَرِة الرَّ

 فَقَْد هَاَن َعلَْيِهْم ِخََلُف هََذا اِْلَْصِل. -َوهََذا َما ََل يَقُولُونَهُ أَْصَلا  -بَِدِمِه إْن قُتَِل 

 ِ ةَ ِعْنَدنَا فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ا نَْحُن فَََل ُحجَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ ، -َصلَّى َّللاَّ
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 فَإِْذ لَْم يَأِْت َعْنهُ إَجاَزةُ َخْلٍع، فَاْلَخْلُع بَاِطٌل ََل َمْعنَى لَهُ..

 8111]َمْسأَلَةٌ اْستَْسقَى قَْوًما فَلَْم يَْسقُوهُ َحتَّى َماَت[م

ِ تََعالَى التَّْوفِ  -اْلقَْوُل فِي هََذا ِعْنَدنَا  هَُو أَنَّ الَِّذيَن لَْم يَْسقُوهُ إْن َكانُوا يَْعلَُموَن  -يُق َوبِاَّلَلَّ

ا أَنَّهُ ََل َماَء لَهُ أَْلبَتَّةَ إَلَّ ِعْنَدهُْم، َوََل يُْمِكنُهُ إْدَراُكهُ أَْصَلا َحتَّى يَُموَت، فَهُْم قَتَلُوهُ َعمْ  دا

َوََل يَْدُخُل فِي َذلَِك َمْن لَْم  -َكثُُروا أَْو قَلُّوا  -ُموتُوا َوَعلَْيِهْم اْلقََوُد بِأَْن يُْمنَُعوا اْلَماَء َحتَّى يَ 

ُروَن أَنَّهُ   يَْعلَْم بِأَْمِرِه، َوََل َمْن لَْم يُْمِكْنهُ أَْن يَْسقِيَهُ، فَإِْن َكانُوا ََل يَْعلَُموَن َذلَِك َويُقَدِّ

يَةُ َوََل بُدَّ ،بُْرهَاُن َسيُْدِرُك اْلَماَء، فَهُْم قَتَلَةُ َخطَأٍ، َوَعلَْيِهْم الْ  َكفَّاَرةُ، َوَعلَى َعَواقِلِِهْم الدِّ

َذلَِك: قَْوله تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ 

لَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{.. [ ، َوقَاَل تََعالَى }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا عَ 8]المائدة: 

 -َوهَُو قَاِدٌر َعلَى أَْن يَْسقِيَهُ  -أَنَّ َمْن اْستَقَاهُ ُمْسلٌِم  -فِي اْلَعالَِم  -َوبِيَقِيٍن يَْدِري ُكلُّ ُمْسلٍِم 

ا فَإِنَّهُ قَْد اْعتََدى َعلَيْ  َد أَْن ََل يَْسقِيَهُ إلَى أَْن َماَت َعطَشا ا إَذا لَْم يَْعلَْم بَِذلَِك فَقَْد فَتََعمَّ ِه..َوأَمَّ

 قَتَلَهُ، إْذ َمنََعهُ َما ََل َحيَاةَ لَهُ إَلَّ بِِه، فَهَُو قَاتٌِل َخطَأا، فََعلَْيِه َما َعلَى قَاتِِل اْلَخطَأِ.

، َولَْيَس هََذا َكَمْن َوُكلُّ َذلَِك ُعْدَوانٌ  -َوهََكَذا اْلقَْوُل، فِي اْلَجائِِع، َواْلَعاِري، َوََل فَْرَق 

تِِهْم، اتَّبََعهُ َسْبٌع فَلَْم يُْؤِوِه َحتَّى أََكلَهُ السَّْبُع، ِِلَنَّ السَّْبَع هَُو اْلقَاتُِل لَهُ، َولَْم يَُمْت فِي ِجنَايَ 

ا تََولََّد ِمْن ِجنَايَتِِهْم، َولَِكْن لَْو تََرُكوهُ فَأََخَذهُ السَّْبُع   -اِدُروَن َعلَى إْنقَاِذِه َوهُْم قَ  -َوََل ِممَّ

َوهََذا َكَمْن أَْدَخلُوهُ فِي بَْيٍت َوَمنَُعوهُ  -فَهُْم قَتَلَةُ َعْمٍد، إْذ لَْم يَُمْت ِمْن َشْيٍء إَلَّ ِمْن فِْعلِِهْم 

 َحتَّى َماَت، َوََل فَْرَق َوهََذا ُكلُّهُ َوْجهٌ َواِحٌد.

 -اآلثار:

تَْسقَى َعلَى بَاِب قَْوٍم فَأَبَْوا أَْن يَْسقُوهُ، فَأَْدَرَكهُ اْلَعطَُش فََماَت، َعْن اْلَحَسِن أَنَّ َرُجَلا اسْ ■ 

نَهُْم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعْن ِديَتِِه.)ضعيف منقطع(  فََضمَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ ِديَةُ اْلَكْلِب[م

 -اآلثار:

ِ ْبَن َعْمٍرو: قََضى فِي َكْلِب أَنَّهُ َسِمَع َعبْ  -هَُو اْبُن َجسَّاٍس  -َعْن إْسَماِعيَل ■  َد َّللاَّ

ا.)صحيح( ْيِد أَْربَِعيَن ِدْرهَما  الصَّ

ِ ْبِن َعْمٍرو فََسأَلَهُ َرُجٌل َما َعْقُل َكْلِب ■  َعْن إْسَماِعيَل ْبِن َجسَّاٍس قَاَل: ُكْنت ِعْنَد َعْبِد َّللاَّ

ا، قَاَل: فََما  ْيِد؟ قَاَل: أَْربَُعوَن ِدْرهَما َعْقُل َكْلِب اْلَغنَِم؟ قَاَل َشاةٌ ِمْن اْلَغنَِم، قَاَل: فََما الصَّ

ْرِع قَاَل: فََما َعْقُل َكْلِب الدَّاِر؟ قَاَل: فََرٌق ِمْن  ْرِع؟ قَاَل: فََرٌق ِمْن الزَّ َعْقُل َكْلِب الزَّ

يَهُ، َوَحقٌّ َعلَى َصاِحبِِه أَْن يَ   -ْقبَلَهُ، َوهَُو يُْنقُِص ِمْن اِْلَْجِر تَُراٍب َحقٌّ َعلَى اْلقَاتِِل أَْن يَُؤدِّ

ا  ا، َوََل َدارا إْن طَلَبَهُ َصاِحبُهُ فَفِْرٌق ِمْن تَُراٍب،  -َوفِي اْلَكْلِب الَِّذي يَْنبَُح، َوََل يَْمنَُع َزْرعا

ِ إنَّا لَنَِجُد هََذا فِي ِكتَاِب َّللاَّ تََعالَى.)صحيح(  َوَّللَاَّ

قَاَل: قَتََل َرُجٌل فِي ِخََلفَِة ُعْثَماَن َكْلباا لَِصْيٍد ََل يُْعَرُف ِمْثلُهُ فِي  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ ■ 

َم بِثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم، فَأَْلَزَمهُ ُعْثَماُن تِْلَك اْلقِيَمةَ.  اْلِكََلِب، فَقُوِّ

ةَ ِعْنَدنَا فِي قَْوِل أََحٍد ُدونَ  ا نَْحُن فَََل ُحجَّ ِ  قال المؤلف: َوأَمَّ ُ َعلَْيِه  -َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

. َولَْيَس فِي اْلَكْلِب إَلَّ َكْلٌب ِمْثلُهُ، قَاَل تََعالَى }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ -َوآلِِه َوَسلََّم 
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، وَ ٢1]الشورى:  قَْد أَْحَسَن َمْن [ ، إَلَّ أَْن يَُكوَن أَْسَوَد َذا نُْقَطتَْيِن فَََل َشْيَء فِيِه أَْصَلا

ا، فَََل َشْيَء فِيِه  ا، َوََل َصْيدا ا، َوََل َضْرعا قَتَلَهُ ، َوَكَذلَِك إْن َكاَن َكْلباا ََل يُْغنِي َزْرعا

، ِِلَنَّ هََذْيِن يُْنهَى َعْن اتَِّخاِذِهَما ُجْملَةا  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -أَْصَلا  َوبِاَّلَلَّ

 8111اْلَهْيئَِة َعْثَرتَهُ[م]َمْسأَلَةٌ إقَالَةُ ِذي 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَقِيلُوا َذِوي » -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)اْلهَْيئَاِت َعثََراتِِهمْ 

ْحَمِن  ََل يَِصحُّ فِي هََذا َشْيٌء، -قال المؤلف: َعْن اْلُعقَْيلِيُّ  َواْلَعطَّاُف َضِعيٌف، َوَعْبُد الرَّ

ٍد َمْجهُوٌل َضِعيٌف  ا َضِعيٌف. -ْبُن ُمَحمَّ ْسنَاُد اْْلَخُر أَْيضا  َوَكَذلَِك اْْلِ

 ِ ، َوََل قَِصاٍص، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َولَْيَس فِيِه إْسقَاطُ َحدٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى }إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ{ ]الحجرات: « ْؤِمنُوَن تَتََكافَأُ ِدَماُؤهُمْ اْلمُ » [ 01، َوقَاَل َّللاَّ

 فَإَِذا َكانُوا إْخَوةا فَهُْم نُظََراُء فِي اْلُحْكِم ُكلِِّه.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَِك بَنُو إْسَرائِيَل َكانُوا إَذا َسَرَق إنََّما هُْم َكذَ » -َصلَّى َّللاَّ

ِعيُف أَقَاُموا َعلَْيِه اْلَحدَّ..فَلَْو َصحَّ هََذا  َوهَُو  -فِيِهْم الشَِّريُف تََرُكوهُ َوإَِذا َسَرَق فِيِهْم الضَّ

ا ََل يُ  -ََل يَِصحُّ  ا َوََل لََكاَن َذلَِك َمْحُموَلا َعلَى ظَاِهِرِه فِي اْلَعْثَرِة تَُكوُن ِممَّ وِجُب َحد ا

ا فِي قََوٍد، أَْو قَِصاٍص  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُحْكما  َوبِاَّلَلَّ

أَ أَْصَحابَهُ[م  8111]َمْسأَلَةٌ قَْوٌم أَقَرَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم بِقَْتِل قَتِيٍل َوبَرَّ

ْهِريِّ فِي َرُجٍل اُتُِّهَم بِقَْتلِِه َرُجََلِن أََخَواِن فَ  َخاَف أَبُوهَُما أَْن يُْقتَََل، فَقَاَل أَبُوهَُما: َعْن الزُّ

ْهِريُّ  ا؟ فَقَاَل الزُّ أَ بَْعُضهُْم بَْعضا  أَنَا قَتَْلته؟ فَقَاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمْن اِْلََخَوْيِن: أَنَا قَتَلَْتهُ؟ َوبَرَّ

 لَى أََحِدِهْم.فِي َذلَِك إلَى أَْولِيَاِء اْلَمْقتُوِل فَيَْحلِفُوَن قََساَمةَ الدَِّم عَ 

ٍد: لَْسنَا نَقُوُل هََذا، بَْل نَقُوُل: إنَّ أَْولِيَاَء اْلَمْقتُوِل إْن َصدَّقُوهُْم ُكلَّهُْم فَلَهُمْ   قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ْمنَا أَْو اْلُمفَاَداةُ فَإِنْ  يَةُ َعلَى َما قَدَّ ْن َشاُءوا، َولَهُْم الدِّ َكذَّبُوا  اْلقََوُد ِمْن َجِميِعِهْم، أَْو ِممَّ

يَةُ، أَْو اْلُمفَاَداةُ، َوقَْد بَِرئَ   بَْعَضهُْم َوَصدَّقُوا بَْعَضهُْم فَلَهُْم َعلَى َمْن َصدَّقُوهُ اْلقََوُد، أَْو الدِّ

 َمْن َكذَّبُوهُ.

يَِة، بِإِْقَراِر ُكلِّ َواِحٍد بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّهُْم إَذا َصدَّقُوهُْم ُكلَّهُْم فَقَْد َصحَّ لَهُْم َحقُّ اْلقََوِد أَْو الدِّ 

، أَْو إْجَماٍع، َوَمْن أَقَرَّ بَِحقٍّ فَََل يَُجوُز تَْحلِيُف  ِمْنهُْم، َوُكلُّ َحقٍّ َوَجَب فَََل يَْسقُطُ إَلَّ بِنَصٍّ

، إْذ إنََّما يَْحلُِف اْلُمدََّعى َعلَْيِه إَذا أَْنَكَر ََل اْلُمدَِّعي، فَََل يَُجوُز هَاهُنَا  اْلُمقَرِّ لَهُ بِاْلَحقِّ

قَْت َدْعَواهُ.  تَْحلِيُف َمْن ُصدِّ

ْقهُ  ْقَراِر إَذا لَْم يَُصدِّ ُءوا َمْن أَْكَذبُوهُ َوَسقَطَ ُحْكُم اْْلِ ا فَقَْد بَرَّ ا إَذا َكذَّبُوا ِمْنهُْم بَْعضا  َوأَمَّ

 اْلَمقَرُّ لَهُ، َكَسائِِر اْلُحقُوِق َوََل فَْرَق.

وَن َوبَطََل إْقَراُرهُْم، إْذ قَْد أَْسقَطَ اْلَمقَرُّ لَهُْم َحقَّهُْم َوَكَذلَِك لَْو كَ  ذَّبُوهُْم ُكلَّهُْم فَقَْد بَِرَئ اْلُمقِرُّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. -فِي َذلَِك   َوبِاَّلَلَّ

 8112]َمْسأَلَةٌ إْخَراُج َشْيٍء فِي طَِريِق اْلُمْسلِِميَن[م

اُر يَْنَضُح  -ْلَحائِِط اْلَخَشبَةُ تَْخُرُج ِمْن ا اُب َكَذلَِك  -َواْلقَصَّ َوإِْخَراُج َشْيٍء فِي  -َواْلقَصَّ
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َحى، َواْلُخفَّاِن، َوالنَّْعََلِن فِي اْلَمْسِجِد، َواْلقَاِعُد فِيِه، َواْلقِْنِديُل،  طَِريِق اْلُمْسلِِميَن، َوالرَّ

وِق، َوَمْن َرشَّ أََماَم بَابِِه.  َوِظََلُل السُّ

ةٌ أَْصَلا قا نِيَن ُحجَّ َمةٌ، فَََل يَِحلُّ  -ل ابن حزم: فَلَْم يَْبَق لِْلُمَضمِّ َوقَْد َصحَّ أَنَّ اِْلَْمَواَل ُمَحرَّ

، أَْو إْجَماٌع، فََوَجَب أَْن ََل َضَماَن فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك   -إْلَزاُم أََحٍد َغَراَمةا لَْم يُوِجْبهَا نَصٌّ

ِ تََعالَى   التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 َل يضمن أحد في شئ من ذلك.)أهل الظاهر(■

ََليَةَ أَْو اْلَخَشبَةَ، فِي َحائِِطِه ■  ُجُل الصَّ : إَذا أَْخَرَج الرَّ َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 َضِمَن.)النخعي وشريح واِلوزاعي(

ْو َماٍء، أَْو َحَجٍر، أَْو َشْيئاا أَْخَرَجهُ ِمْن َداِرِه َمْن أَْحَدَث فِي الطَِّريِق َحَدثاا ِمْن نَْضٍح، أَ ■ 

 فِي الطَِّريِق ِمْن ظُلٍَّة، أَْو َجنَاٍح: فَهَُو َضاِمٌن لَِما َعِطَب فِيِه.)الحسن بن حي(

ا، أَْو َخَشبَةا، ِمْن ِجَداِرِه، فََمرَّ بِِه إْنَساٌن فََجَرَحهُ، أَ ■  ا، أَْو َحَجرا ْو قَتَلَهُ، إْن أَْخَرَج ُعودا

 فَإِْن َكاَن ََل يُْعَرُف ِمْن َصنِيِع النَّاِس َضِمَن بِِه.)الليث بن سعد(

اُب َضِمَن.)الشعبي(■  اُر، أَْو اْلقَصَّ  إَذا نََضَح اْلقَصَّ

ُن.)حماد وقال الحكم َل يضمن(■  أَ َوَصبَّ َماَءهُ فِي الطَِّريِق َضمَّ  من تََوضَّ

 ٍض ََل يَْملُِكهَا َضاِمٌن.)الشافعي(َواِضُع اْلَحَجِر فِي أَرْ ■ 

قال أبو حنيفة: َمْن قََعَد فِي َمْسِجٍد فِي َغْيِر َصََلٍة فََعِطَب بِِه إْنَساٌن َضِمَن، فَإِْن َكاَن ■

ٌد: ََل يَْضَمُن فِي ِكََل اْلَوْجهَْيِن.  فِي َصََلٍة لَْم يَْضَمْن َوقَاَل أَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ

هُْم: َمْن أَْخَرَج ِمْن َداِرِه ِميَزاباا فََسقَطَ َعلَى إْنَساٍن فَقَتَلَهُ، فَإِْن أََصابَهُ َما َكاَن َوقَالُوا ُكلُّ 

ا ِمْن اْلَحائِِط َضِمَن، َوإِْن أََصابَهُ َما َكاَن فِي اْلَحائِِط فَََل َشْيَء َعلَْيِه، فَإِْن َجِهَل َما  َخاِرجا

نُهُ. -ْضَمَن أََصابَهُ فَاْلقِيَاُس أَْن ََل يَ   َولَِكْن قَالُوا: نَْدُع اْلقِيَاَس َونَْستَْحِسُن فَنَُضمِّ

ا َضِمَن َما أََصابَهُ.  َوإِْن َوَضَع فِي الطَِّريِق َحَجرا

قَالُوا: فَإِْن اْستَأَْجَر َرُجَلا َعلَى َشْيٍء يُْحِدثُهُ فِي فِنَائِِه، فََعِطَب بِِه إْنَساٌن َضِمَن، 

اِمَن لَِما يُْتلَُف بَِذلَِك اِْلَِجيُر. -اْلُمْستَأِْجُر   فَلَْو اْستَأَْجَرهُ لِيَْحفَُر فِي َغْيِر فِنَائِِه، فَإِنَّ الضَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلَحَسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِه َشْيئاا » -َصلَّى َّللاَّ َمْن أَْخَرَج ِمْن َحدِّ

 ضعيف مرسل(«)اَب إْنَساناا فَهَُو َضاِمنٌ فَأَصَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي بَْكَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  ِه َشْيئاا »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ َمْن أَْخَرَج َعْن َحدِّ

، قَالَهُ «)فَأََصاَب بِِه إْنَساناا فَهَُو َضاِمنٌ  اُر  ضعيف() عمرو ْبُن َمالٍِك، َولَْيَس بِاْلقَِويِّ اْلبَزَّ

 َوَغْيُرهُ(

ى ِمْن ُرْكِن َداِرِه ■  َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َمْن أَْخَرَج َرحا

 فََعقََرْت َرُجَلا َضِمَن.)ضعيف فيه الحجاج بن أرطأة(

ا َضِمَن.)■  ا، أَْو فََرَض َغْورا : َمْن َحفََر بِْئرا ضعيف() ََعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن ُمَجاِهٍد قَاَل َعلِيٌّ

قُوِط(  فِي َغايَِة السُّ
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 8111]َمْسأَلَةٌ اْلَحائِطُ يَقَُع فَيُْتلُِف نَْفًسا أَْو َماًَل[م

قال ابن حزم: فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك فََوَجْدنَا َصاِحَب اْلِجَداِر اْلَمائِِل ََل يَُسمَّى " قَاتَِلا " لَِمْن 

ِجَداُر فِي لَُغِة اْلَعَرِب؟ َوقَْد يَُكوُن َغائِباا بِأَْقَصى اْلَمْشِرِق َواْلَحائِطُ بِأَْقَصى قَتَلَهُ الْ 

اْلَمْغِرِب، فَإِْذ ََل يَُسمَّى قَاتَِل َعْمٍد، َوََل قَاتَِل َخطَأٍ فَََل ِديَةَ فِي َذلَِك، َوََل َكفَّاَرةَ، َوََل 

َمةٌ، َوََل يَُجوُز اْلُحْكُم بَِغَراَمٍة َعلَى أََحٍد لَْم َضَماَن لَِما تَلَِف ِمْن َماٍل، إْذ ا ِْلَْمَواُل ُمَحرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يُوِجْبهَا َعلَْيِه نَصٌّ َوََل إْجَماٌع   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

إْنَساٍن فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ فِي اْلِجَدار إَذا َكاَن َمائَِلا إَذا َشِهُدوا َعلَى َصاِحبِِه فََوقََع َعلَى ■ 

)  يَْضَمُن.)شريح وقتادة والنخعي وأَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوأَْصَحابُهَُما، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 َل يضمن ولكنه قد فرط وأساء.)الزهري(■

لَْم يَْعلَْم لَْم  إْن َعلَِم َصاِحُب اْلِجَداِر بَِمْيلِِه َوَضْعفِِه فَتََرَكهُ فَهَُو َضاِمٌن، َوإِنْ ■ 

 يَْضَمْن.)ابن أبي ليلى وأبو ثور(

لَْم يُْجبَْر َعلَى  -َوهَُو َمْشقُوٌق  -إْن لَْم يُْشِهُدوا َعلَْيِه لَْم يَْضَمْن، َوإِْن َكاَن ُمْعتَِدَلا ■ 

 نَْقِضِه.)سفيان الثوري(

 ِهْد.) إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(أَْشهََد َعلَْيِه أَْو لَْم يُشْ  -يَْضَمُن َما أََصاَب ِجَداُرهُ ■ 

 أَْشهََد َعلَْيِه أَْو لَْم يُْشِهْد َعلَْيِه.)الشافعي وأبو سليمان( -ََل َضَماَن َعلَْيِه ■ ■ 

ةُ تُوَضُع إلَى بَاٍب أَْو إْنَساٌن يَْستَنُِد إلَى بَاٍب فَيَْفتَُح اْلبَاَب فَاتٌِح فَيَقَُع  ]َمْسأَلَةٌ اْلَجرَّ

ْنَسانُ   8111فَيَُموُت[م اإْلِ

َماَن، َوالظَّاِهُر ِعْنَدنَا  ِ تََعالَى  -قَاَل قَْوٌم بِالتَّْضِميِن فِي هََذا، َوأَْسقَطَ قَْوٌم فِيِه الضَّ َوبِاَّلَلَّ

يَةُ َعلَى َعاقِلَتِِه، َواْلَكفَّاَرةُ َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ ُمبَا -التَّْوفِيُق  ْسقَاِط أَنَّهُ َضاِمٌن لِْلَمتَاِع، َوالدِّ ِشٌر ِْلِ

ا إلَى َذلَِك  ا لَْم  -َوإِْن لَْم يَْعلَْم  -اْلَمتَاِع، َوإِْسقَاِط اْلُمْسنَِد قَاِصدا بِِخََلِف َما َذَكْرنَا قَْبُل ِممَّ

ا لََكاَن َعلَْيِه اْلقََوُد، َوهََذا َواَلَِّذي يُ  ْتََلَف فِيِه، َولَْو أَنَّهُ فََعَل هََذا َعْمدا ْزِحُم َدابَّتَهُ يُبَاِشْر اْْلِ

ا، فَإِنَّهُ يَْضَمُن، ِِلَنَّهُ  فِي الطَِّريِق فَيَْدفَُعهَا َعْن طَِريقِِه فَتَُدوُس إْنَساناا، أَْو تُْفِسُد َمتَاعا

ِة، َواْلُمتَِّكِئ إلَى اْلبَاِب لَْو َكانَا ُمتَعَ  ْفَساِد، َوََل نُبَالِي بِتََعدِّي ُمْسنِِد اْلَجرَّ يَْيِن ُمبَاِشٌر لإِْلِ دِّ

 فََكْيَف َوََل ُعْدَواَن فِي هََذا.

.  َولَْو أَنَّ اْمَرأا َرقََد لَْيَلا فِي طَِريٍق فََداَسهُ إْنَساٌن فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ قَاتُِل َخطَأٍ بََِل َشكٍّ

َو ُمبَاِشٌر لِقَْتلِِه، فََعلَْيِه َوَكَذلَِك لَْو َدَخَل َداَر إْنَساٍن لِيَْسِرَق فََداَسهُ َصاِحُب اْلَمْنِزِل فَقَتَلَهُ فَهُ 

يَةُ فِي َذلَِك، َواْلَكفَّاَرةُ َعلَى اْلَعاقِلَةِ   فِي اْلقََوُد فِي اْلَعْمِد، ِِلَنَّهُ لَْم يَْقتُْلهُ ُمَحاِرباا لَهُ، َوالدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َغْيِر اْلَعْمِد. َوبِاَّلَلَّ

ا يُْغَضُب ِمْنهُ فَقََذَف بِاْلِحَجاَرِة فَقَتََل اْلُمْغِضَب لَهُ أَْو ]َمْسأَلَةٌ أَْغَضَب أَْحَمَق بِمَ 

 8111َغْيَرهُ[م

َمْن أَْغَضَب أَْحَمَق بَِما يُْغَضُب ِمْنهُ فَقََذَف بِاْلِحَجاَرِة فَقَتََل اْلُمْغِضَب لَهُ أَْو َغْيَرهُ، أَْو 

ا، فَََل  َشْيَء فِي ُكلِّ َذلَِك، ِِلَنَّهُ لَْم يُبَاِشْر َشْيئاا ِمْن  أَْعطَى أَْحَمَق َسْيفاا فَقَتََل بِِه قَْوما

.  اْلِجنَايَِة، َوََل يَُسمَّى فِي اللَُّغِة قَاتَِلا
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، فَلَْو أَنَّهُ أََمَر اِْلَْحَمَق بِقَْتِل إْنَساٍن بَِعْينِِه فَقَتَلَهُ، فَإِْن َكاَن اِْلَْحَمُق فََعَل َذلَِك طَاَعةا لَهُ 

ا لَهُ فَََل َشْيَء َوَكاَن َذلِ  َك َمْعُروفاا فَهَُو آِمٌر، فَاْْلِمُر َعلَْيِه اْلقََوُد، َوإِْن َكاَن لَْم يَْفَعْل طَائِعا

 فِي َذلَِك، ِِلَنَّهُ لَْم يَُكْن، ََل َعْن أَْمِرِه َوََل َعْن فِْعلِِه.

ا فَقَلََعهُ،  ا فَأََصاَب َذلَِك اْلَحَجُر َحَجرا فَتََدْهَدهَ َذلَِك اْلَحَجُر فَقَتََل َوأَْفَسَد: فَََل فَلَْو َرَمى َحَجرا

ِه إْن َكاَن  َشْيَء فِي َذلَِك، ِِلَنَّهُ إنََّما تََولََّد َعْن َرْميِِه اْنقََِلُع اْلَحَجِر فَقَْط، فَهَُو َضاِمٌن لَِردِّ

ا لَِمْعناى َما فَقَْط، َوإِنََّما يَْضَمُن اْلَمْرُء َما تََولَّ  َد َعْن فِْعلِِه، َوََل يَْضَمُن َما تََولََّد َمْوُضوعا

ا  ا يُِريُد َصْيدا ِة فِي أَنَّ َمْن َرَمى َسْهما ا تََولََّد َعْن فِْعلِِه ، َوََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن اِْلُمَّ َعمَّ

َماَر َوْحٍش يَْجِري فَقَتََل فَأََصاَب إْنَساناا أَْو َماَلا فَأَْتلَفَهُ فَإِنَّهُ يَْضَمُن، َولَْو أَنَّهُ َصاَدَف حِ 

ْهُم فَقَتََل إْنَساناا فَإِنَّهُ ََل يَْضَمُن َشْيئاا. -إْنَساناا أَْو َسقَطَ اْلِحَماُر   إْذ أََصابَهُ السَّ

لَِّذي فِي َولَْو أَنَّ إْنَساناا يَْعَمُل فِي بِْئٍر َوآَخَر يَْستَقِي فَاْنقَطََع اْلَحْبُل فََوقََعْت الدَّْلو فَقَتَلَْت ا

يَةُ َعلَى اْلَعاقِلَِة، َوَعلَْيِه اْلَكفَّارَ  ةُ، اْلبِْئِر، فَإِْن َكاَن َذلَِك لَِضْعِف اْلَحْبِل فَهَُو قَاتٌِل َخطَأا َوالدِّ

ْلَو فَفَتََح يََدْيِه فَََل شَ  ْيَء َعلَْيِه فِي ِِلَنَّهُ ُمبَاِشٌر لِقَْتلِِه، فَلَْو ُغلَِب فَلَْم يَْقِدْر َعلَى إْمَساِكِه الدَّ

بَائِيِّ أَنَّ َرجُ  ِ ْبِن هُبَْيَرةَ السَّ َلا َرَمى َذلَِك، ِِلَنَّهُ لَْم يُبَاِشْر قَْتلَهُ َوََل َعِمَل َشْيئاا.. َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْت اْلِحَدأَةُ َعلَى َصبِيٍّ فَقَتَلَْتهُ؟ قَاَل: هَُو َعلَى الَِّذي َرَمى، َوُكلُّ َشيْ  ٍء يَُكوُن ِمْن ِحَدأَةا فََخرَّ

قَاَل: َوبَلََغنِي َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد أَنَّهُ قَاَل فِي َرُجٍل َمرَّ بَِرُجٍل  -فِْعِل َرُجٍل فَهَُو َعلَْيِه 

ا فََسقَطَ ِمْنهُ فَأََصاَب َرُجَلا فَقَتَلَهُ؟ فََعلَْيِه ِديَةُ اْلَمْقتُوِل   قَالَ  -َوهَُو يَْحِمُل َعلَى ظَْهِرِه َحَجرا

ُجِل يَْمِسُك اْلَحْبَل  ا يَقُوُل فِي الرَّ َسْحنُوٌن: هَِذِه َمْسأَلَةُ ُسوٍء؟ قَاَل اْبُن َوْهٍب: َوَسِمْعت َمالِكا

ُجِل يَتََعلَُّق بِِه فِي اْلبِْئِر؟ قَاَل: إْن اْنقَطََع اْلَحْبُل فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوإِْن اْنفَلََت ِمْن يَِد  لِلرَّ

 َسقَطَ اْلُمتََعلُِّق فََماَت فَهَُو َضاِمٌن لَهُ.اْلُمْمِسِك فَ 

اِمَي بِهَا لَْم يُبَاِشرْ  ا اْلِحَدأَةُ تَقَُع، فَإِنَّ الرَّ : لَْسنَا نَقُوُل بَِشْيٍء ِمْن هََذا ُكلِِّه: أَمَّ  قَاَل َعلِيٌّ

 إْلقَاَءهَا َكَما َذَكْرنَا.

ا الَِّذي َسقَطَ اْلَحَجُر َعْن ظَْهِرِه دُ  وَن أَْن يَُكوَن هَُو أَْلقَاهُ لَِكْن َضُعَف أَْو َعثََر فَََل َوأَمَّ

ا  -َشْيَء فِي َذلَِك  َد إْلقَاَءهُ فََماَت بِِه إْنَساٌن، فَإِْن َكاَن َعْمدا  -َوهَُو يَْدِري  -َولَْو أَنَّهُ هَُو تََعمَّ

أَنَّ هُنَالَِك إْنَساناا فَهَُو قَاتُِل َخطَأٍ َوَعلَْيِه فَقَاتُِل َعْمٍد، َوَعلَْيِه اْلقََوُد، َوإِْن َكاَن لَْم يَْعِرْف 

. يَةُ، ِِلَنَّهُ ُمبَاِشٌر قَْتلَهُ بََِل َشكٍّ  اْلَكفَّاَرةُ، َوَعلَى َعاقِلَتِِه الدِّ

ُجِل بَِحْبٍل يُْمِسُك َعلَْيِه آَخُر فَََل َشْيَء فِي َذلَِك، ََل فِي اْنقِطَاِع الْ  ا تََعلُُّق الرَّ َحْبِل، َوََل َوأَمَّ

فِي َضْعِف اْلُمْمِسِك َعْن إْمَساِكِه، ِِلَنَّهُ فِي اْنقِطَاِع اْلَحْبِل َجاٍن َعلَى نَْفِسِه بَِجْبِذ اْلَحْبِل، 

ا اْنفََِلُت اْلَحْبِل فَلَْم يَتََولَّ  ْلَواقُِف افَإِنََّما اْنقَطََع ِمْن فِْعلِِه ََل ِمْن فِْعِل اْلَواقِِف َعلَى اْلبِْئِر فَأَمَّ

.  َعلَى َرْأِس اْلبِْئِر إْبقَاَءهُ، لَِكْن َغلََب َعلَْيِه فَلَْم يُبَاِشْر فِيِه َشْيئاا أَْصَلا

 -اآلثار:

■ ، ِ ْبَن َعْمٍرو واْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َمْن َسلَّ َسْيفاا َعلَى اْمَرأٍَة، أَْو َصبِيٍّ عن َعْبَد َّللاَّ

ْعِف، لِيُْفِزَعهَُما بِِه، فََماتَا ِمنْ  هُ فَفِيِه ِديَةُ اْلَخطَأِ.)ضعيف() َواْبُن لَِهيَعةَ فِي َغايَِة الضَّ

 َويَِزيُد ْبُن ِعيَاٍض َمْذُكوٌر بِاْلَكِذب(

قال المؤلف: َوهََذا اْلَعَمُل ََل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ َمْن فََعلَهُ َغْيُر قَاِصٍد إلَى إْفَزاِعِهَما فَفَِزَعا 
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َوََل ِخََلَف فِي أَنَّ النِّيَّةَ، َواْلَمْعِرفَةَ ََل يَُراَعى َشْيٌء ِمْنهَُما فِي  -ْيَء َعلَْيِه فََماتَا فَََل شَ 

 اْلَخطَأِ، بَْل هَُما ُمطََّرَحاِن فِيِه، َوََل ِخََلَف فِي أَنَّ اْلقَاتَِل إَذا قََصَد بِِه َونََوى فَإِنَّهُ َعْمٌد.

َرأٍَة أَْو َصبِيٍّ يُِريُد بَِذلَِك إْفَزاَعهَُما فََماتَا، فَبِيَقِيٍن يَْدِري ُكلُّ ِذي َواَلَِّذي َسلَّ َسْيفاا َعلَى امْ 

ََل َعْقٍل َسلِيٍم أَنَّهُ َعاِمٌد قَاِصٌد إلَْيِهَما بِهََذا اْلفِْعِل، فَإِْذ ََل ِخََلَف فِي أَنَّهُ لَْيَس َعلَْيِه قََوٌد، وَ 

فَاِت إلَى فِْعلِِه فَِمْن اْلُمَحاِل اْلُمْمتَنِِع أَْن يَُكوَن َعلَْيِه لَهُ ُحْكُم اْلَعْمِد الَِّذي هَُو  أَْقَرُب الصِّ

..  ُحْكُم اْلَخطَأِ الَِّذي لَْيَس لِفِْعلِِه فِيِه َمْدَخٌل أَْصَلا

 8118]َمْسأَلَةٌ أَْدَخَل إْنَسانًا َداًرا فَأََصابَهُ َشْيٌء[م

ُ  -قال ابن حزم: النَّبِيَّ  إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم »يَقُوُل:  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

، أَْو إْجَماٍع َوَما لَْم يُتَيَقَّْن أَنَّ هََذا « َحَرامٌ  فَََل يَِحلُّ إْلَزاُم أََحٍد َغَراَمةَ َماٍل بَِغْيِر نَصٍّ

ْنَساَن َجنَاهُ بَِعْمٍد، أَْو بَِخطَأٍ، فَََل َشْيءَ  َعلَْيِه، ِِلَنَّ َدَمهُ َوَمالَهُ َحَراٌم، فَإِْن ُوِجَد فِي َداِرِه  اْْلِ

 َمْقتُوَلا فَلَهُ ُحْكَم اْلقََساَمِة.

َعلَى َصاِحِب الدَّاِر فََعلَْيِه ُحْكُم التََّداِعي، َوإِْن لَْم يَْخُرْج إَلَّ َميِّتاا  -َوهَُو َحيٌّ  -َوإِْن ادََّعى 

َمْوُت يَْغُدو َويَُروُح، َوََل َشْيَء بِِه إَلَّ التََّداِعَي، إْذ قَْد يُْمِكُن أَْن يَُغمَّ فَََل ََل أَثََر فِيِه، فَالْ 

َولَْو أَْيقَنَّا أَنَّهُ َماَت َحْتَف أَْنفِِه لَْم يَُكْن  -يَْظهََر فِيِه أَثٌَر، فَإَِذا أَْمَكَن فَهَُو ِمْن بَاِب التََّداِعي 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.هُنَالَِك َشْيٌء أَْصَلا    َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ُجَل َداِرِه فَهَُو َضاِمٌن َحتَّى يُْخِرَجهُ َكَما أَْدَخلَهُ.)الشعبي(■  ُجُل الرَّ  إَذا أَْدَخَل الرَّ

 ليس على صاحب البيت شىء.)الزهري(■

 8111]َمْسأَلَةٌ ِجنَايَاُت اْلَحيََوان والراكب والسائس والقائد[م

ِ وَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلقَْوُل ِعْنَدنَا فِي هََذا ُكلِِّه هَُو َما َحَكَم بِِه َرُسوُل َّللاَّ َوثَبََت َعْنهُ  -َصلَّى َّللاَّ

فَََل َضَماَن فِيَما أَْفَسَدهُ اْلَحيََواُن ِمْن َدٍم « اْلَعْجَماُء ُجْرُحهَا ُجبَاٌر َوَعَملُهَا ُجبَارٌ »ِمْن أَنَّ 

ا أَْو مَ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. فَإِْن أَتَى بِهَا َوَحَملَهَا َعلَى َشْيٍء،  -اٍل ََل لَْيَلا َوََل نَهَارا َوبِاَّلَلَّ

ا..  َوأَْطلَقَهَا فِيِه: َضِمَن ِحينَئٍِذ، ِِلَنَّهُ فِْعلُهُ لَْيَلا َكاَن أَْو نَهَارا

إَذا أََضرَّ فِي إْفَساِد  -أَيَّ َحيََواٍن َكاَن  -يََواَن وقال أيضا: َواْلقَْوُل ِعْنَدنَا فِي هََذا أَنَّ اْلحَ 

ْرِع أَْو الثَِّماِر، فَإِنَّ َصاِحبَهُ يَُؤدَُّب بِالسَّْوِط َويُْسَجُن، إْن أَْهَملَهُ، فَإِْن ثَقَّفَهُ فَقَْد أَدَّى َما  الزَّ

أَْو ُذبَِح َوبِيَع لَْحُمهُ، أَيُّ َذلَِك َكاَن أَْعَوَد  َعلَْيِه، َوإِْن َعاَد إلَى إْهَمالِِه بِيَع َعلَْيِه َوََل بُدَّ،

 َعلَْيِه أُْنفَِذ َعلَْيِه َذلَِك.

ِ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم  بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ

َوالتَّْقَوى: اْلَمْنُع ِمْن أََذى النَّاِس فِي َزْرِعِهْم  [ ، َوِمْن اْلبِرِّ 8َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

ْعَواِء، أَْو َحْيُث  ا َمْن َزَرَع فِي الشَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن: إْهَماُل َذلَِك.. َوأَمَّ َوثَِماِرِهْم. َوِمْن اْْلِ

ا فَإِنَّهُ يَُكلَُّف أَْن يُْحظََر عَ  لَى َزْرِعِه َوَغْرِسِه بَِما يَْدفَُع اْلَمْسَرُح، أَْو َغَرَس هُنَالَِك َغْرسا

َضاَعِة  َعْن َذلَِك ِمْن بِنَاٍء أَْو َغْيِرِه إْذ ََل َضَرَر َعلَْيِه فِي َذلَِك، بَْل اْلَحائِطُ لَهُ، َوَدْفُع اْْلِ

 يَُجوُز أَْن َعْن َمالِِه ، َوََل يَُجوُز أَْن يَْمنََع النَّاَس َعْن إْرَعاِء َمَواِشيِهْم هُنَالَِك، َكَما ََل 

يُْمنََع هَُو ِمْن إْحيَاِء َما قََدَر َعلَى إْحيَائِِه ِمْن َذلَِك اْلَمَواِت، َولَْيَس فِي طَاقَِة أََحٍد َمْنُع 
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لَْيَس فِي اْلُوْسِع ..  -اْلَمَواِشي َعْن َزْرٍع، أَْو ثََمٍر فِي َوَسِط اْلَمْسَرِح، فَإِْذ َذلَِك ُمْمتَنٌِع 

ا الثِّ  ْرِع َواْلَغْرِس الَّتِي ََل َمْسَرَح فِيهَا فَلَْيَس َعلَْيِهْم تَْكلِيُف َوأَمَّ َماُر اْلُمتَِّصلَةُ ِمْن الزَّ

َب اِْلََدَب اْلُموِجَع، َوبِيَعْت َعلَْيِه  : أُدِّ ا، أَْو ُمْهِمَلا اْلَحْظِر، فَإِْن أَْطلََق َمَواِشيَهُ هُنَالَِك َعاِمدا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. َوََل يُْعقَُر َمَواِشيِه إْن َعاَد، َوضَ  ِمَن َما بَاَشَر إْطََلقَهَا َعلَْيِه. َوبِاَّلَلَّ

 ِ اِري أَْلبَتَّةَ، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحيََواُن الضَّ نَهَى َعْن َذْبِح اْلَحيََواِن  -َصلَّى َّللاَّ

اَعِة اْلَماِل، َواْلَعْقُر إَضاَعةٌ فِيَما يُْؤَكُل لَْحُمهُ، َوفِيَما ََل يُْؤَكُل إَلَّ لَِمأَْكلِِه، َونَهَى َعْن إضَ 

 لَْحُمهُ ..

اِكِب فََوَجْدنَاهُ  وقال أيضا رحمه َّللا في مسئولية الراكب والقائد: فَنَظَْرنَا فِي الرَّ

ا َحَملَهَ  فاا لَِدابَّتِِه َحاِمَلا لَهَا فََما أََصابَْت ِممَّ ا َعلَْيِه، فَإِْن َعَمَد فََعلَْيِه اْلقَِصاُص فِي ُمَصرِّ

ا ََل يَْضَمنُهُ، فَإِْن َكاَن َذلَِك  -النَّْفِس فََما ُدونِهَا، ِِلَنَّهُ ُمتََعدٍّ ُمبَاِشٌر لِْلِجنَايَِة   -َوإِْن َكاَن ِممَّ

يَةُ فِي  فَهَُو إَصابَةُ َخطَأٍ يَْضَمنُ  -َوهَُو ََل يَْعلَُم بَِما بَْيَن يََدْيِه  اْلَماَل، َوَعلَى َعاقِلَتِِه الدِّ

تِهَا، أَْو بَِذنَبِهَ  ا، أَْو النَّْفِس َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ، ِِلَنَّهُ قَاتُِل َخطَأٍ، َوَما أََصابَْت بَِرْأِسهَا، أَْو بَِعضَّ

ْجِل، أَْو َضَربَْت بِيَِدهَا فِي َغْيِر اْلَمْشِي: فَلَ  ْيَس ِمْن فِْعلِِه فَََل َضَماَن َعلَْيِه بِنَْفَحتِهَا بِالرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِيِه، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  « .اْلَعْجَماُء ُجْرُحهَا ُجبَارٌ » -َصلَّى َّللاَّ

َسَن أَْو اْلِخطَاَم فَهَُو َحاِمٌل لِلدَّابَِّة َعلَى َما مَ  ا اْلقَائُِد: فَإِْن َكاَن يَْمِسُك الرَّ َشْت َعلَْيِه، َوأَمَّ

َماُن فِي اْلَماِل، َوإِْن لَْم يَْعِمْد فَهَُو قَاتُِل َخطَأٍ.. فَإِْن  -َكَما قُْلنَا  -فَإِْن َعَمَد فَاْلقََوُد  َوالضَّ

ا َوََل فَْرَق. َوَسَواٌء َكاَن  َكانَْت الدََّوابُّ َمْقُصوَرةا بَْعُضهَا إلَى بَْعٍض َكَذلَِك، فََكَذلَِك أَْيضا

اِكِب، إَلَّ إْن َحَملَهَا أَْو أََعاَن،  َعلَى ابَِّة اْلَمقُوَدِة َراِكٌب أَْو لَْم يَُكْن: ََل َضَماَن َعلَى الرَّ الدَّ

فَهَُو َواْلقَائُِد َشِريَكاِن، َوإَِلَّ فَََل، فَإِْن َكاَن اْلقَائُِد ََل َرَسَن بِيَِدِه، َوََل ِعقَاَل، فَََل َضَماَن 

َوقَْد  -ةَ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَتََولَّ َشْيئاا، َوََل بَاَشَر فِيَما أَْتلََف ِمْن َدٍم، أَْو َماٍل َشْيئاا أَْصَلا َعلَْيِه أَْلبَتَّ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -قَاَل   « .َواْلَعْجَماُء ُجْرُحهَا ُجبَارٌ » -َعلَْيِه الصَّ

ِديُف  ا الرَّ ُم: فََحابُِس اْلِعنَاِن هَُو فَإِْن َكاَن يُْمِسُك اْلِعنَاَن هَُو وَ  -َوأَمَّ ْحَدهُ َوََل يُْمِسُكهُ اْلُمتَقَدِّ

يَةُ َعلَى اْلَعاقِلَِة، َوََل  اِمُن َوْحَدهُ، َوَعلَْيِه فِي اْلَعْمِد اْلقََوُد، َوفِي اْلَخطَأِ اْلَكفَّاَرةُ، َوالدِّ  الضَّ

ِم، إَلَّ أَْن يُِعيَن   فِي َذلَِك.َضَماَن، َوََل َشْيَء َعلَى اْلُمتَقَدِّ

ائُِق  ا السَّ فَإِْن َحَملَهَا بَِضْرٍب، أَْو نَْخٍس، أَْو َزْجٍر َعلَى َشْيٍء َما، فَإِْن َعَمَد فَاْلقََوُد  -َوأَمَّ

َماُن، َوإِْن لَْم يَْعِمْد فَهَُو قَاتُِل َخطَأٍ َكَما قُْلنَا، فَإِْن لَْم يَْحِمْلهَا َعلَى َشْيٍء فَََل َضَماَن  َوالضَّ

ْيِه، ِِلَنَّهُ لَْم يُبَاِشْر.. َوَمْن أَْوثََق َدابَّتَهُ َعلَى طَِريِق اْلُمْسلِِميَن فَََل َضَماَن َعلَْيِه، َوَكَذلَِك َعلَ 

 لَْو أَْرَسلَهَا َوهَُو يَْمِشي، َولَْيَس ُكلُّ ُمِسيٍء َضاِمناا.

، َوبَائَِعهَا فِي اْلفِتَِن: فَُمَخالٌِف ظَالٌِم، َوقَْد َعلِْمنَا َوَعلَِم ُكلُّ ُمْسلٍِم: أَنَّ َعاِمَل السََِّلحِ 

 َوُمِسيٌء، َوُمِعيٌن بَِذلَِك َعلَى قَْتِل النَّاِس، َوََل ِخََلَف فِي أَنَّهُ ََل َضَماَن َعلَْيِه.

ا، َوُجْرُحهَا ُجبَاٌر، فَإِْن قِيَل: إنَّ َغْيَرهُ هَُو اْلُمتََولِّي؟ قِيَل لَهُْم: َوالدَّابَّةُ ِهَي اْلُمتََولِّيَةُ أَْيضا 

ا َعْن ِربَاِطهَا: فَََل َضَماَن َعلَْيِه فِيَما أََصابَْت، ِِلَنَّهُ لَْم  َوَكَذلَِك َمْن َحلَّ َدابَّةا، أَْو طَائِرا

 يَْعِمْد، َوََل بَاَشَر، َوََل تََولَّى.

: فَهَُو اْلَحاِمُل لَهُ  ا َمْن َرِكَب َدابَّتَهُ َولَهَا فِْلٌو يَْتبَُعهَا فَأََصاَب اْلفِْلُو إْنَساناا، أَْو َماَلا َعلَى  َوأَمَّ
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 َذلَِك، فَإِْن َعَمَد فَاْلقََوُد، َوإِْن لَْم يَْعِمْد فَهَُو قَاتٌِل َخطَأا.. َوَكَذلَِك َمْن اْستَْدَعى بَِهيَمةا بَِشْيءٍ 

ا فَأَتَْتهُ، فَأَْتلَفَْت فِي طَرِ  ا تُْتلِفُهُ، أَْو إْنَساناا َراقِدا يقِهَا تَأُْكلُهُ َوهَُو يَْدِري أَنَّ فِي طَِريقِهَا َمتَاعا

 َشْيئاا، فَاْلقََوُد فِي اْلَعْمِد، َوهَُو قَاتٌِل َخطَأا إْن لَْم يَْعِمْد..

 -أقوال الفقهاء:

ا فَََل َضَماَن  َما أَْفَسَدْت اْلَمَواِشي■  لَْيَلا فَهَُو َمْضُموٌن َعلَى أَْهلِهَا، َوَما أَْفَسَدْت نَهَارا

 فِيِه.)شريح ومالك والشافعي(

ا.) أَبُو َحنِيفَةَ: َوأَبُو ُسلَْيَماَن، ■  ََل َضَماَن َعلَى أَْربَاِب اْلَماِشيَِة فِيَما أَْفَسَدْت لَْيَلا أَْو نَهَارا

 عن سفيان الثوري مثل ذلك وروى عنه مثل القول اِلول(َوأَْصَحابُهَُما وروى 

، َوََل يَْضَمنُوَن أَْكثََر ِمْن قِيَمِة اْلَماِشيَِة.)الليث بن ■  يَْضَمُن أَْهُل اْلَماِشيَِة َما أََصابَْت لَْيَلا

 سعد(

ُن اْلفَاِرَس َما أَْوطَأَْت َدابَّتُهُ بِيٍَد أَْو ِرْجٍل، َويبرأُ ِمْن ال■  نَّْفَحِة.)شريح والحسن يَُضمِّ

ُم(  البصري والنخعي وقتادة وقال: إَلَّ أَْن تَُكوَن بِاْلَعنَاِن فَتَْنفَُح فَيَُغرَّ

ابَّةُ بِِرْجلِهَا فَإِنَّ َصاِحبَهَا يَْضَمُن.)الحكم والشعبي(■   إَذا نَفََحْت الدَّ

ابَِّة أُْفِزَعْت فََوِطئَْت يَْضَمُن َصاِحبُهَا، َوإِ ■  َذا نَفََحْت بِِرْجلِهَا ِمْن َغْيِر أَْن تُْفَزَع لَْم فِي الدَّ

 يَْضَمْن.)محمد بن سيرين(

من أَْوثََق َعلَى الطَِّريِق دابته ضمن وكذلك من وضع شيئا في الطريق.)الشعبي ■ 

 والنخعي في الدابة على الطريق(

َما■  اِكُب، َعْن يَِدهَا َما ََل يَُغرَّ م اْلقَائُِد، َوالرَّ  ِن َعْن ِرْجلُهَا.)عطاء(يَُغرَّ

ِديُف َمَع َصاِحبِِه.)الشعبي(■  ُن الرَّ  يَُضمَّ

ابَّةُ إَذا َعاقَبَْت، قُْلت: َوَما َعاقَبَْت؟ ■  ُن الدَّ اِكُب، َوََل يَُضمَّ ائُِق، َوالرَّ ُن اْلقَائُِد، َوالسَّ يَُضمَّ

 قَاَل: إَذا َضَربَهَا َرُجٌل فَأََصابَْتهُ.)شريح(

ُن ال■  ابَّةُ، إَلَّ أَْن تَْرَمَح ِمْن َغْيِر فِْعلِِهْم، يَُضمَّ اِكُب َما أََصابَْت الدَّ سَّائُِق، َواْلقَائُِد، َوالرَّ

 فَََل َضَماَن َعلَْيِهْم.)مالك والشافعي(

اِكِب.) َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ(■  ِديُف َمَع الرَّ  يَْضَمُن الرَّ

ِديُف.)إسحاق بن راه■   ويه(ََل يَْضَمُن الرَّ

 أَْرُجو أَْن ََل َشْيَء َعلَْيِه إَذا َكاَن أََماَمهُ َمْن يُْمِسُك اْلَعنَاَن.)أحمد بن حنبل(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب ■  َصلَّى  -أَنَّ نَاقَةا ِِلَْهِل اْلبََراِء أَْفَسَدْت َشْيئاا فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وَ  َن أَْهَل اْلَماِشيَِة َما أَْفَسَدْت  -َسلََّم َّللاَّ أَنَّ ِحْفظَ الثَِّماِر َعلَى أَْهلِهَا بِالنَّهَاِر، َوَضمَّ

 ضعيف(«)َماِشيَتُهُْم بِاللَّْيلِ 

أَنَّ نَاقَةا َدَخلَْت فِي َحائِِط قَْوٍم فَأَْفَسَدْتهُ فََذهََب أَْصَحاُب »عن أَبي أَُماَمةَ ْبُن َسْهٍل ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ائِِط إلَى النَّبِيِّ اْلحَ  ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َعلَى أَْهِل اِْلَْمَواِل ِحْفظُ أَْمَوالِِهْم بِالنَّهَاِر، َوَعلَى أَْهِل اْلَماِشيَِة ِحْفظُ َمَواِشيِهْم بِاللَّْيِل 

 ضعيف(«)َما أَْفَسَدْتهُ  َوَعلَْيِهمْ 
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قال المؤلف: هََذا َخبٌَر ُمْرَسٌل، أَْحَسُن طُُرقِِه: َما َرَواهُ َمالٌِك، َوَمْعَمٌر َعْن ُسْفيَاَن َعْن 

ْهِريِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ نَاقَةا لِْلبََراِء.  الزُّ

ْهِريِّ َعْن أَ  بِي أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل: أَنَّ نَاقَةا َدَخلَْت. فَلَْم يُْسنِْد َوَما َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن الزُّ

ةا يَِجبُ   أََحٌد قَطُّ ِمْن هَاتَْيِن الطَِّريقَتَْيِن اللَّتَْيِن لَْو أُْسنَِد ِمْنهَُما، أَْو ِمْن إْحَداهَُما لََكاَن ُحجَّ

ةا َعْن أَبِيِه اِْلَْخُذ بِهَا، َوإِنََّما اُْستُنَِد ِمْن طَِريِق َحَراِم بْ  َوََل  -ِن َسْعِد ْبِن ُمَحيَِّصةُ َمرَّ

ةا َعْن اْلبََراِء فَقَْط، َوَحَراُم ْبُن َسْعِد ْبِن ُمَحيَِّصةُ  -ُصْحبَةا ِِلَبِيِه  لَْم يَْرِو  -َمْجهُوٌل  -َوَمرَّ

ْهِريِّ َعْنهُ َغْيَر هَ  ، َوَما نَْعلَُم لِلزُّ ْهِريُّ ْهِريُّ َعْنهُ أََحٌد إَلَّ الزُّ  -َذا اْلَحِديِث، َولَْم يَُوثِّْقهُ الزُّ

ْن ََل يَُوثَُّق..  َوهَُو قَْد يَْرِوي َعمَّ

 ■ ِ ُث قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِعْكِرَمةَ َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس يَُحدِّ إنَّ » -َصلَّى َّللاَّ

َطأُ َجْمَرةا يَْغلِي ِمْنهَا ِدَماُغهُ، قَاَل أَبُو بَْكٍر: َوَما َكاَن َذْنبُهُ أَْهَوَن أَْهِل النَّاِر َعَذاباا َرُجٌل يَ 

ْرَع َوَما  ُ الزَّ َم َّللاَّ ْرَع َويُْؤِذيِه، َوَحرَّ ِ؟ قَاَل: َكانَْت لَهُ َماِشيَةٌ يَِعيُث بِهَا الزَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْنيَا َويُْهلَِك نَْفَسهُ فِي اْْلِخَرِة، َحْولَهُ ُغََلةَ َسْهٍم، فَاْحَذُروا أَْن ََل يَْسحَ  ُجُل َمالَهُ فِي الدُّ َب الرَّ

ْنيَا َوتُْهلُِكوا أَْنفَُسُكْم فِي اْْلِخَرةِ   .)ضعيف مرسل(« فَََل تَْسَحبُوا أَْمَوالَُكْم فِي الدُّ

، قَاَل: اُْختُِصمَ ■  ْحَمِن ْبِن َعاِمٍر الشَّْعبِيِّ إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي  َعْن ُحَصْيِن ْبِن َعْبِد الرَّ

ا فَقَتَلَهُ، فَقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: إْن َكاَن الثَّْوُر َدَخَل َعلَى  طَالٍِب فِي ثَْوٍر نَطََح ِحَمارا

َوإِْن َكاَن اْلِحَماُر َدَخَل َعلَى الثَّْوِر فَقَتَلَهُ فَََل َضَماَن  -اْلِحَماِر فَقَتَلَهُ فَقَْد َضِمَن 

 ْيِه.)صحيح(َعلَ 

عز َعْبُد اْلَكِريِم أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكاَن يَقُوُل بَِردِّ اْلبَِعيِر، أَْو اْلبَقََرِة، أَْو اْلِحَماِر، ■ 

َواِري، إلَى أَْهلِِهنَّ ثَََلثاا إَذا ُحِظَر اْلَحائِطُ، ثُمَّ يُْعقَْرَن.  أَْو الضَّ

■ ِ ِ ْبِن ُعَمَر: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكاَن يَأُْمُر عن َعْبَد اْلَعِزيِز ْبَن َعْبِد َّللاَّ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ

اٍت، ثُمَّ  ، ثُمَّ يَُردَّ إلَى أَْهلِِه ثَََلَث َمرَّ اِري اْلُمِدلِّ  بِاْلَحائِِط أَْن تُْحظََر َويَُسدَّ اْلَحْظُر ِمْن الضَّ

 يُْعقََر.

اٍت إلَى َصاِحبِِه ُدوَن قال المؤلف: فَهََذا ُحْكُم ُعَمَر بْ  اِري ثَََلَث َمرَّ ِن اْلَخطَّاِب: يَُردُّ الضَّ

ا ثُمَّ يُْعقَُر. فََخالَفُوا ِكََل اْلُحْكَمْيِن ِمْن ُحْكِم ُعَمَر ْبِن  تَْضِميٍن، َولَْم يَُخصَّ لَْيَلا َوََل نَهَارا

ُ َعْنهُ  -اْلَخطَّاِب   ِمْن هََذا إَذا َوافََق تَْقلِيَدهُْم. َوهُْم يَُعظُِّموَن أَقَلَّ  -َرِضَي َّللاَّ

َوَعْن أَبِي َعْوٍن الثَّقَفِيِّ أَنَّ َرُجلَْيِن َكانَا يَْنُشَراِن ثَْوباا فََمرَّ َرُجٌل فََدفََعهُ آَخُر فََوقََع َعلَى ■ 

افَِع، َوأَْبَرأَ اْلمَ  َن الدَّ  ْدفُوَع، بَِمْنِزلَِة اْلَحَجِر.الثَّْوِب فََخَرقَهُ، فَاْرتَفَُعوا إلَى ُشَرْيٍح فََضمَّ

َن َعلِيُّ ■  َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: َرِكبَْت َجاِريَةٌ َجاِريَةا فَنََخَسْتهَا أُْخَرى فََوقََعْت فََماتَْت؟ فََضمَّ

 ْبُن أَبِي طَالٍِب النَّاِخَسةَ َواْلَمْنُخوَسةَ.

ابَِّة[م  8111]. َوَغْيِرِه َونِفَاِر الدَّ

 ْلَكْلِب َوَغْيِرِه، َونِفَاِر الدَّابَِّة َوَغْيِر َذلَِك، ِمْن اْلبَاِب الَِّذي قَْبَل هََذا.ِمْن ِجنَايَِة ا

َي بِِه اْلَمْرُء "  يَِة، هَُو َما ُسمِّ َماِن، أَْو لِْلقََوِد، أَْو لِلدِّ َي اْلُموِجَب لِلضَّ قال ابن حزم: التََّعدِّ

ا " َولَْيَس َكَذلِ  ، أَْو ُمْفِسدا َك، إَلَّ بِاْلُمبَاَشَرِة، أَْو بِاِْلَْمِر، َوِهَي فِي اتَِّخاِذِه اْلَكْلَب، َكَمْن قَاتَِلا

ا فِي َخابِيٍَة فََجلََس إْنَساٌن إلَْيهَا فَاْنَكَسَرْت فَقَتَلَتْ   َعِمَل َسْيفاا َوأَْعطَاهُ لِظَالٍِم، أَْو اْقتَنَى َخْمرا
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ْنَساَن؟ فَُكلُّ هََذا لَْيَس يَُسمِّي ، َوََل ُمْتلِفاا " فَََل َضَماَن فِي َشْيٍء ِمْن  اْْلِ هََذا الظَّالَِم " قَاتَِلا

 َذلَِك.

 -أقوال الفقهاء:

ْلطَاُن ■ جناية الحيوان كلها جبار إَل أَْن يَُكوَن قَْد اْستَْعَدى فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك، فَأََمَرهُ السُّ

ابَّةُ أَْو  -ِه أَْن يَْغَرَم َما َحَرَج بِالنَّاِس بِإِيثَاِق َذلَِك فَلَْم يَْفَعْل، فَإِنَّ َعلَيْ  ا َما أُِصيَب بِِه الدَّ فَأَمَّ

ُم إلَى َصاِحبِِه، فَإِنَّ َعلَى َمْن أََصابَهَا ُغْرُم َما أََصابَهَا  ْلطَاُن يَتَقَدَّ بَِشْيٍء ِمْنهَا، فَلَْم يَُكْن السُّ

 بِِه.)أبو الزناد(

َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ  -اِر اْلبَاِديَِة فََعقََر َذلَِك اْلَكْلُب إْنَسانااُ فإْن اْقتَنَاهُ َمْن اْقتَنَى َكْلباا فِي دَ ■

 فَهَُو َضاِمٌن لَِما فََرَس اْلَكْلُب.)مالك( -يَْفتَِرُس النَّاَس فََعقََرهُْم 

ا، ِِلَنَّهُ لَْيَس ِعْلُم ⊙ ا قَْوُل َمالٍِك فََخطَأٌ أَْيضا اْلُمْقتَنِي لِْلَكْلِب بِأَنَّهُ يَْفتَِرُس قال المؤلف: َوأَمَّ

ياا بِاْقتِنَ  نَّةُ، َوهَُو َوإِْن َكاَن ُمتََعدِّ ائِِه النَّاَس بُِموِجٍب َعلَْيِه َغَراَمةا لَْم يُوِجْبهَا اْلقُْرآُن َوََل السُّ

 فَإِنَّهُ لَْم يُبَاِشْر َشْيئاا فِي الَِّذي أَْتلَفَهُ اْلَكْلُب.

ياا بِإِيَوائِِه إيَّاهُ فَلَْيَس  َوهََكَذا َمنْ  آَوى َرُجَلا قَتَّاَلا ُمَحاِرباا فََجنَى ِجنَايَةا، فَهَُو َوإِْن َكاَن ُمتََعدِّ

ا ُعْدَواناا فِي اْلُمَصاِب..  ُمبَاِشرا

ُجِل فََعقََرهُ اْلَكْلُب َضِمنُ ■  اِر فَأَِذَن أَْهُل الدَّاِر لِلرَّ وا، َوإِْن َدَخَل إَذا َكاَن اْلَكْلُب فِي الدَّ

وقال الشعبي: َوأَيَُّما قَْوٍم َغَشْوا  -بَِغْيِر إْذٍن فََعقََرهُ فَََل َضَماَن َعلَْيِهْم .)شريح والشعبي

ا فِي َمَرابِِضهَا فََعقََرْتهُْم اْلِكََلُب فَََل َضَماَن َعلَى أَْصَحاِب اْلَغنَِم، َوإِْن َعَرَضْت لَهُْم  َغنَما

 طَِّريِق فََعقََرْتهُْم اْلِكََلُب فِي الطَِّريِق َضِمنُوا(اْلِكََلُب فِي ال

َمْن َكاَن فِي َداِرِه َكْلٌب فََدَخَل إْنَساٌن بِإِْذنِِه أَْو بَِغْيِر إْذنِِه فَقَتَلَهُ اْلَكْلُب فَََل َضَماَن فِي ■ 

ن َذلَِك.) أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، والشافعي، وأبو سليمان واب

 أبي ذئب ورواه الواقدي عن مالك(

 -َوأَنَّهُ إْن لَْم يَْعلَْم َذلَِك لَْم يَْضَمْن  -إْن اتََّخَذ اْلَكْلَب َوهَُو يَْدِري أَنَّهُ يَْعقُِر النَّاَس َضِمَن ■ 

ْلطَاُن.)مالك( َم إلَْيِه السُّ  إَلَّ أَْن يَتَقَدَّ

، قَالَ ■  ا َجَمَح بِِه فََرُسهُ فَقَتََل َرُجَلا : يَْضَمُن، هَُو بَِمْنِزلَِة الَِّذي َرَمى بَِسْهِمِه طَائِرا

 فَأََصاَب َرُجَلا فَقَتَلَهُ.)النخعي(

 -األحاديث واآلثار:

ِه فََجاَء َرُجٌل َعلَى فََرٍس يَْرُكُض فَنَفََر ■  َعْن أَنَِس ْبِن ِسيِريَن أَنَّ َرُجَلا َكاَن يَْسِري بِأُمِّ

َحافِِر اْلفََرِس فََوثََب فََوقََعْت اْلَمْرأَةُ فََماتَْت؟ فَاْستَأَْذَن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب؟ اْلِحَماُر ِمْن َوْقِع 

ُ َعْنهُ  -فَقَاَل ُعَمُر  : َضَرَب اْلِحَماُر؟ فَقَاَل: ََل، فَقَاَل: أََصاَب اْلِحَماَر ِمْن -َرِضَي َّللاَّ

ك أَتَتْ   َعلَى أََجلِهَا فَاْحتَِسْبهَا.)ضعيف( اْلفََرس َشْيٌء؟ قَاَل: ََل، قَاَل: أُمُّ

َوبِِه نَأُْخُذ، ِِلَنَّ  -ِمْن طَِريِق النَّْقِل فََمْعنَاهَا َصِحيٌح  -قال المؤلف: فَِهَي َوإِْن لَْم تَِصحَّ 

ابَّةُ إَذا نَفََرْت فَلَْيَس لِلَِّذي  نَفََرْت ِمْنهُ َذْنٌب؟ َمْن لَْم يُبَاِشْر َوََل أََمَر: فَََل َضَماَن َعلَْيِه، َوالدَّ

ا: فَإِنَّ َعلَْيِه اْلقََوَد فِيَما قَتَلَْت إَذا قََصَد بَِذلَِك أَْن تَطَأَ الَِّذي  إَلَّ أَْن يَُكوَن نَفََّرهَا َعاِمدا

 أََصابَْت، فَإِْن لَْم يَُكْن قََصَد َذلَِك فَهَُو قَاتٌِل َخطَأا..
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 8111أََسًدا أَْو أَْعطَى أَْحَمَق َسْيفًا فَقَتََل َرُجًَل[م ]َمْسأَلَةٌ َهيََّج َكْلبًا أَْو أَْطلَقَ 

: ُكلُّ َمْن  ا، أَْو أَْعطَى أَْحَمَق َسْيفاا فَقَتََل َرُجَلا َولَْو أَنَّ إْنَساناا هَيََّج َكْلباا، أَْو أَْطلََق أََسدا

ََل َعلَى اْلُمْعِطي السَّْيَف؛ ِِلَنَّهُْم لَْم َذَكْرنَا فَََل َضَماَن َعلَى اْلُمهَيِِّج، َوََل َعلَى اْلُمْطلِِق، وَ 

 يُبَاِشُروا اْلِجنَايَةَ، َوََل أََمُروا بِهَا َمْن يُِطيُعهُْم.

، فَلَْو أَنَّهُ أَْشلَى اْلَكْلَب َعلَى إْنَساٍن، أَْو َحيََواٍن فَقَتَلَهُ: َضِمَن اْلَماَل َوَعلَْيِه اْلقََوُد ِمْثُل َذلِكَ 

ْيِه َكْلٌب ِمْثلُهُ َحتَّى يَْفَعَل بِِه ِمْثَل َما فََعَل اْلَكْلُب بِإِْطََلقِِه، ِِلَنَّهُ هَاهُنَا هَُو َويُْطلَُق َعلَ 

 اْلَجانِي اْلقَاِصُد إلَى إْتََلِف َما أَْتلََف اْلَكْلُب بِإِْغَرائِِه.

يَْمِشَي َعلَْيهَا، فََمَشى َعلَْيهَا َذلَِك  َولَْو أَنَّ اْمَرأا َحفََر ُحْفَرةا َوَغطَّاهَا، َوأََمَر إْنَساناا أَنْ 

ا لِْلَمْشِي  ْنَساُن ُمْختَارا ا، أَْو َغْيَر َعالٍَم  -اْْلِ : فَََل َضَماَن َعلَى آِمِرِه بِاْلَمْشِي، َوََل -َعالِما

هُ، َوإِنََّما هَُو بَاَشَر َعلَى اْلَحافِِر، َوََل َعلَى اْلُمْعِطي، ِِلَنَّهُْم لَْم يُْمُشوهُ، َوََل بَاَشُروا إْتََلفَ 

َوََل فَْرَق بَْيَن هََذا بَْيَن َمْن َغرَّ إْنَساناا فَقَاَل لَهُ: طَِريُق َكَذا أَْمٌن هَُو؟  -َشْيئاا بِاْختِيَاِرِه 

ا -فَقَاَل لَهُ: نََعْم، هَُو فِي َغايَِة اِْلَْمِن  ا،  َوهَُو يَْدِري أَنَّ فِي الطَِّريِق اْلَمْذُكوِر أََسدا هَائِجا

ا قَطَّاِعيَن لِلطَِّريِق، يَْقتُلُوَن النَّاَس  ا، أَْو ِكََلباا َعقَّاَرةا، أَْو قَْوما فَنَهََض  -أَْو َجَمَلا هَائِجا

ا بَِخبَِر هََذا اْلَغاِر لَهُ، فَقُتَِل َوَذهََب َمالُهُ. ائُِل ُمْغتَر ا  السَّ

ا فَأََراَد اْلهُرُ  وَب َعْنهُ فَقَاَل لَهُ إْنَساٌن َمْن َغرَّ بِِه: ََل تََخْف، فَإِنَّهُ َوَكَذلَِك: َمْن َرأَى أََسدا

، َوََل َضَماَن أَْصَلا  -ُمقَيٌَّد فَاْغتَرَّ بِقَْولِِه َوَمَشى، فَقَتَلَهُ اِْلََسُد  فَهََذا ُكلُّهُ ََل قََوَد َعلَى اْلَغارِّ

ا، َوََل أَْكَرهَ، فَلَْو أَنَّهُ أَْكَرهَهُ َعلَى اْلَمْشِي َعلَى اْلُحْفَرِة فِي َدٍم َوََل َماٍل، ِِلَنَّهُ لَْم يُبَاِشْر َشْيئا 

 فَهَلََك فِيهَا، أَْو طََرَحهُ إلَى اِْلََسِد أَْو إلَى اْلَكْلِب؟ فََعلَْيِه اْلقََوُد.

بِِخََلِف طَْرِحِه  - الطَّاِرُح فَلَْو طََرَحهُ إلَى أَْهِل اْلَحْرِب، أَْو اْلبَُغاِة فَقَتَلُوهُ: فَهُْم اْلقَتَلَةُ ََل 

 إلَى َمْن ََل يَْعقُِل، ِِلَنَّ َمْن ََل يَْعقُِل آلَةٌ لِلطَّاِرِح.

بِِخََلِف  -لَْو أَْمَسَكهُ ِِلََسٍد فَقَتَلَهُ، أَْو لَِمْجنُوٍن فَقَتَلَهُ، فَاْلُمْمِسُك هَاهُنَا هَُو اْلقَاتُِل  -َوَكَذلَِك 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ْتِل َمْن يَْعقُِل إْمَساِكِه إيَّاهُ لِقَ   َوبِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ طَلَب َدابَّةً فَنَاَدى َرُجًَل اْحبِْسَها َعلَيَّ فََصَدَمْتهُ فَقَتَلَْتهُ[م

ابَّةَ فََصَدَمْتهُ فَقَتَلَْتهُ: فَََل َضَماَن َعلَ  ُجِل: اْحبِْس لِي الدَّ ا الَِّذي قَاَل لِلرَّ ى الَِّذي أََمَرهُ فَأَمَّ

ابَّةِ   َرَماهَا بَِحْبِسهَا، ِِلَنَّهُ لَْم يَتََعدَّ َعلَْيِه، َوََل بَاَشَر فِيِه إْتََلفَهُ. فَلَْو أَنَّ اْلَمأُْموَر بَِحْبِس الدَّ

ا، َوِمْن اْلِجنَايَِة فَقَتَلَهَا، أَْو َجنَى َعلَْيهَا فَهَُو َضاِمٌن َعلَى ُكلِّ َحاٍل، ِِلَنَّهُ فََعَل ِمْن إْتََلفِهَ 

، َوُمبَاِشٌر  ُ تََعالَى لَهُ فِْعلَهُ، فَهَُو ُمْتلٌِف بَِغْيِر َحقٍّ َوَجاٍن بَِغْيِر َحقٍّ َعلَْيهَا َما لَْم يُبِْح َّللاَّ

ُ تََعالَى }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ ]الشورى:  أََمَرهُ لَْو  -[ ، َوَكَذلَِك ٢1لَِذلَِك، قَاَل َّللاَّ

، َوبَِما لَْيَس لَهُ أَْن يَ  أُْمَرهُ بِقَْتلِهَا، أَْو اْلِجنَايَِة َعلَْيهَا فَفََعَل لََضِمَن، ِِلَنَّهُ أََمَرهُ بَِما ََل يَِحلُّ

ا ُمتََعدٍّ بِاَِلْئتَِماِر، فَهَُو َضاِمٌن لُِمبَاَشَرتِ   ِه اْلِجنَايَةَ.بِِه، فَهَُو ُمتََعدٍّ بِاِْلَْمِر، َواْلَمأُْموُر أَْيضا

ا َمْن َضمَّ َصبِيَّةا ِمْن َدابٍَّة فََرَمَحْتهَا الدَّابَّةُ فَقَتَلَْتهَا: فَََل َضَماَن َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ لَْم يُ  بَاِشْر َوأَمَّ

 إْتََلفَهَا، َو " ُجْرُح اْلَعْجَماِء ُجبَاٌر ".

ا الَِّذي َحَمَل َصبِي اا فََسقَطَ فِي َمْهَواةٍ  ، فَإِْن َكاَن َمْوتُهُ ِمْن ُوقُوِع َحاِملِِه  َوأَمَّ بِيُّ فََماَت الصَّ

َماُن َعلَى اْلَعاقِلَِة، َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ، ِِلَنَّهُ قَاتٌِل َخطَأا  َوإِْن َكاَن  -َعلَْيِه فَهَُو َضاِمٌن، َوالضَّ
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 َضَماَن فِي َذلَِك.َماَت ِمْن اْلَوْقَعِة ََل ِمْن ُوقُوِع َحاِملِِه َعلَْيِه، فَََل 

، أَْو قَْبَل ُوقُوِعِه َعلَْيِه: فَََل َضَماَن َعلَى  بِيِّ فَلَْو َماَت اْلَحاِمُل ِحيَن ُوقُوِعِه َعلَى الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعاقِلَتِِه، ِِلَنَّهُ ََل ِجنَايَةَ َعلَى َميٍِّت   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

، فََصَدَمْتهُ فَقَتَلَْتهُ، أَْو َرَماهَا فَقَتَلَهَا ِكََلهَُما من طَلَب َدابَّةا فَ ■  : اْحبِْسهَا َعلَيَّ نَاَدى َرُجَلا

ُم.)الزهري(  يَُغرَّ

 من َضمَّ َجاِريَةا إلَْيِه ِمْن َدابٍَّة فََضَربَْتهَا فِي ِحْجِرِه فعليِه ِديَتَهَا.)هشام(■ 

: أَنَّ َضَمانَهُ َعلَى اْلَحاِمِل.)هشام وربيعة َحَمَل َصبِي اا فََخرَّ فِي َمْهَواٍة، فَ ■  بِيُّ َماَت الصَّ

ا فَََل َعْقَل لَهَُما(  وقال : فَإِْن هَلََكا َجِميعا

ْنَساِن َهْل لَهُ قَْصُد قَْتلِِه[م  8111]َمْسأَلَةٌ اللِّصُّ يَْدُخُل َعلَى اإْلِ

 ، ا ِمْن لِصٍّ أَْو َغْيِرِه، فَإِْن تَيَسََّر لَهُ طَْرُدهُ ِمْنهُ َوَمْنُعهُ: فَََل َمْن أََراَد أَْخَذ َماِل إْنَساٍن ظُْلما

:  -أَقَلَّ تََوقٍُّع  -َوإِْن تََوقََّع  -يَِحلُّ لَهُ قَْتلُهُ، فَإِْن قَتَلَهُ ِحينَئٍِذ: فََعلَْيِه اْلقََوُد  أَْن يَُعاِجلَهُ اللِّصُّ

 َمَدافُِع َعْن نَْفِسِه. فَْليَْقتُْلهُ َوََل َشْيَء َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ 

فَإِْن قِيَل: اللِّصُّ ُمَحاِرٌب فََعلَْيِه َما َعلَى اْلُمَحاِرِب؟ قُْلنَا: فَإِْن َكابََر َوَغلََب فَهَُو ُمَحاِرٌب، 

َماِم ََل إلَى َغْيِرِه، أَْو إلَى َمْن قَاَم بِاْلَحقِّ إنْ  لَْم يَُكْن  َواْختِيَاُر اْلقَْتِل فِي اْلُمَحاِرِب إلَى اْْلِ

 . َص: فَلَْيَس ُمَحاِرباا، َوََل يَِحلُّ قَْتلُهُ أَْصَلا هُنَالَِك إَماٌم، َوإِْن لَْم يَُكابِْر َوََل َغلََب، لَِكْن تَلَصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

  له أن يقتله.)الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي وعبيدة■

 -آلثار:األحاديث وا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ: أََرأَْيَت إْن َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْن يَأُْخَذ َمالِي؟ قَاَل: فَََل تُْعِطِه َمالََك، قَاَل:  َرُسوَل َّللاَّ

لَنِي؟ قَاَل: قَاتِْلهُ. قَاَل: أََرأَْيَت إْن قَتَلَنِي، قَاَل: فَأَْنَت َشِهيٌد، قَاَل: أََرأَْيَت إْن أََرأَْيَت إْن قَاتَ 

 صحيح(«)قَتَْلتُهُ؟ قَاَل: هَُو فِي النَّارِ 

 َعْن نَافٍِع قَاَل: أَْصلََت اْبُن ُعَمَر َعلَى لِصٍّ بِالسَّْيِف، فَلَْو تََرْكنَاهُ لَقَتَلَهُ.■ 

بِيِع قَاَل: قُْلت لِِعْمَراِن ْبِن اْلُحَصْيِن أََرأَْيت إْن َدَخَل َعلَيَّ َداِخٌل  َعنْ ■  ُحَجْيِر ْبِن الرَّ

يُِريُد نَْفِسي َوَمالِي؟ قَاَل ِعْمَراُن: لَْو َدَخَل َعلَيَّ َداِخٌل يُِريُد نَْفِسي َوَمالِي لََرأَْيت أَْن قَْد 

 َحلَّ لِي قَْتلُهُ.

 8112ِحُب اْلَمْعبَِر يَْعبُُر بَِدَوابَّ فََغِرقَْت.[م]َمْسأَلَةٌ َصا

َعْن َجابٍِر َعْن َعاِمٍر، قَاَل لِي: َصاِحُب اْلَمْعبَِر يَْعبُُر بَِدَوابَّ فََغِرقَْت؟ قَاَل: فَََل َضَماَن 

 َعلَْيِه.

: َوهَُو َكَما قَاَل إَلَّ أَْن يُبَاِشَر تَْعِطيَب اْلَمْعبَِر، أَ  فِينَِة، فَيَْضَمُن قَاَل المؤلفٌّ  -ْو تَْعِطيَب السَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ اْستََعاَن َصبِيًّا أَْو َعْبًدا بَِغْيِر إْذِن أَْهلِِه فَتَلَِف[م
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال ابن حزم: فََوَجْدنَا َرُسوَل َّللاَّ أَنََس ْبَن َمالٍِك  قَْد اْستَْخَدمَ  -َصلَّى َّللاَّ

َوهَُو يَتِيٌم اْبُن َعْشِر ِسنِيَن فِي اِْلَْسفَاِر اْلبَِعيَدِة، َواْلقَِريبَِة، َواْلَغَزَواِت اْلُمِخيفَِة، َوفِي 

 اْلَحَضِر.

ِه َوَزْوِجهَا َوأَْهلِِه؟ قُْلنَا لَهُ  ِ  -فَإِْن قَاَل قَائٌِل: إنَّ َذلَِك َكاَن بِإِْذِن أُمِّ : - تََعالَى التَّْوفِيُق َوبِاَّلَلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نََعْم، قَْد َكاَن هََذا، َولَْم يَقُْل َرُسوُل َّللاَّ ْذِن  -َصلَّى َّللاَّ إنِّي إنََّما اْستَْخَدْمته ِْلِ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَْهلِِه لِي فِي َذلَِك، فَإَِذا لَْم يَقُْل َذلَِك  هُْم َوتَْرُك إْذنِِهْم َعلَى فَإِْذنُ  -َعلَْيِه الصَّ

َواِء َوإِنََّما اْلُمَراَعى فِي َذلَِك ُحْسُن النَّظَِر لِْلُغََلِم، فَإِْن َكاَن َما اْستََعانَهُ فِي َعَملِِه  السَّ

ا لَهُ فَهَُو فِْعُل َخْيٍر  َكاَن لَْيَس لَهُ نَظٌَر  َوإِنْ  -أَِذَن أَْهلُهُ َوَولِيُّهُ أَْم لَْم يَأَْذنُوا  -لِْْلَْجنَبِيِّ نَظَرا

 : أَِذَن أَْهلُهُ فِي َذلَِك أَْم لَْم يَأَْذنُوا.-لَهُ فَهَُو ظُْلٌم 

اِميَن بِاْلقِْسِط{ ]النساء:  ِ تََعالَى }ُكونُوا قَوَّ  [ .0٢٥بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ

ا لَهُ فَهَُو ُمْحِسٌن، َوإَِذا هَُو وقَْوله تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ .. فَ  إِْن َكاَن نَاِظرا

ا لَْم يَْجنِِه هَُو، لِقَْولِِه تََعالَى }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن  ُمْحِسٌن فَََل َضَماَن َعلَْيِه فِيَما أََصابَهُ ِممَّ

الٌِم لَهُ، َولَِكْن لَْيَس ُكلُّ [ َوإِْن َكاَن َغْيَر نَاِظٍر لَهُ فِي َذلَِك فَهَُو ظَ ١0ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة: 

 ظَالٍِم يَْضَمُن ِديَةَ اْلَمْظلُوِم.

ُرهُ إلَى َمَكان بَِعيٍد فَتَلَِف هُنَالَِك؟ فَإِنَّ  ا يَُسخِّ هُ ََل أَََل تََراهُْم ََل يَْختَلِفُوَن فِيَمْن ظَلََم إْنَساناا ُحر ا

 ْيَن ظُْلٍم َصِغيٍر أَْو َكبِيٍر.يَْضَمنُهُ الظَّالُِم لَهُ، َوََل فَْرَق هَاهُنَا بَ 

َعَمِل، َوقَْد قُْلنَا: إنَّهُ ََل ِديَةَ إَلَّ َعلَى قَاتٍِل، َواْلُمْستَِعيُن الظَّالُِم لَْم يُْتلِْف اْلُمْستََعاَن فِي َذلَِك الْ 

ا  -َضَماَن َعلَْيِه أَْصَلا  فَإِنَّ اْلُمْستَِعيَن لَهُ ََل يَُسمَّى قَاتَِلا لَهُ، َوََل ُمبَاِشَر قَْتلِِه، فَََل  َصِغيرا

ا  إَلَّ أَْن يُبَاِشَر، أَْو يَأُْمَر بِإِْكَراِهِه َوإِْدَخالِِه اْلبِْئَر، أَْو تَْطلِيِعِه فِي َمْهَواٍة  -َكاَن أَْو َكبِيرا

ِغيِر فَهََذا قَاتُِل َعْمٍد َعلَْيِه اْلقَوَ  -فَيَْطلُُع َكْرهاا ََل اْختِيَاَر لَهُ فِي َذلَِك   -ُد، فَظَهََر أَْمُر الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاَّلَلَّ

ا اْلَعْبُد  ُرهُ َغْيُر َسيِِّدِه، فَإِْن َكاَن لَْم يُْكِرْههُ لَِكْن اْستََعانَهُ بَِرْغبٍَة فَأََعانَهُ فَتَلَِف،  -َوأَمَّ يَُسخِّ

ا لَْم يُبَاِشْر إْتََلفَهُ، َوََل َضمَّ  ، َولَِكْن َعلَْيِه فَإِنَّهُ أَْيضا هُ بَِغْصٍب، فَََل َغَراَمةَ فِيِه أَْصَلا

فَََل يَِحلُّ لَهُ اَِلْنتِفَاُع بَِماِل  -َوهَُو َماُل َغْيِرِه  -إَجاَرةُ ِمْثلِِه؛ ِِلَنَّهُ اْنتَفََع بِِه فِي َذلَِك اْلَعَمِل 

ْبَد فَاْستَْعَملَهُ، أَْو أَْكَرهَهُ بِالتَّْهِديِد، فَقَْد َغَصَب َغْيِرِه إَلَّ بِإِْذِن َربِّ اْلَماِل.. فَإِْن َغَصَب اْلعَ 

ا، َوقَْد َضِمَن ُمْغتَِصبُهُ ُكلَّ َما أََصابَهُ ِعْنَدهُ ِمْن أَيِّ َشْيٍء َكاَن، َوإِْن َماَت َحْتَف أَْنفِِه  أَْيضا

َرهُ فِيِه، َوَعلَيْ  ا َسخَّ َرهُ فِيِه، أَْو ِممَّ ِه َمَع َذلَِك أُْجَرةُ ِمْثلِِه؛ ِِلَنَّهُ َماٌل تََعدَّى ِمْن َغْيِر َما َسخَّ

هُ إلَى َصاِحبِِه َوََل بُدَّ، أَْو ِمْثلِِه إْن فَاَت، ِِلَنَّهُ ُمتََعدٍّ  ُ  -َعلَْيِه هََذا اْلُمْكِرهُ، فَلَِزَمهُ َردُّ َوَّللَاَّ

[ 0١٢ِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: تََعالَى يَقُوُل: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَيْ 

ِغيِر الَِّذي ََل إْذَن  ، َوإِْن َكاَن بِإِْذِن أَْهلِِه فَََل َشْيَء فِي َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْعتَدَّ، بِِخََلِف الصَّ

بِيِّ فَقَْط، َوإَِلَّ فِي َغْيِرِه سَ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.لَهُْم فِيِه، إَلَّ فِيَما هَُو َحظٌّ لِلصَّ  َواٌء، َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ا أَْو َصبِي اا.)الشعبي(■ ا فَقَتَلَهُ ََل يَْضَمُن، إَلَّ أَْن يَُكوَن َعْبدا  من أَْعطَى َرُجَلا فََرسا

ا بَِغْيِر إْذِن أَْهلِِه فََعنَِت فَهَُو َضاِمٌن.)النخعي والشعبي(■   َمْن اْستََعاَن َعْبدا
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ا لَْم يَْبلُْغ اْلُحلَُم فَهَُو لَِما أََصابَهُ َضاِمٌن.)ربيعة وأبو الزناد والليث(■   َمْن اْستََعاَن ُغََلما

ا بَِغْيِر إْذِن َسيِِّدِه، فَََل َضَماَن َعلَْيِه إْن تَلَِف.)الشعبي والزهري ■  ا بَالِغا َمْن اْستََعاَن َعْبدا

 وعطاء(

ا فَ ■  فَإِْن أََصابَْتهُ  -َماَت ِعْنَدهُ بُِحمَّى أَْو فَْجأَةا فَََل َشْيَء َعلَْيِه َمْن َغَصَب َصبِي اا ُحر ا

َصاِعقَةٌ، أَْو نَهََشْتهُ َحيَّةٌ: فَِديَتُهُ َعلَى َعاقِلَِة اْلَغاِصِب.)أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 

 الحسن، َوَكاَن ُزفَُر يَقُوُل: ََل يَْضَمُن فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك(

بِيُّ ِجنَايَةا، قَاَل: فَلَْيَس َعلَى الَِّذي أَْرَسلَهُ َشْيٌء ■  إَذا أَْرَسَل َصبِي اا فِي َحاَجٍة فََجنَى الصَّ

ا فِي َحاَجٍة فََجنَى، فَإِنَّ اْلِجنَايَةَ َعلَى الَِّذي أَْرَسلَهُ،  ِمْن ِجنَايَتِِه، قَاَل: فَإَِذا أَْرَسَل َمْملُوكا

ْئُب فَََل َشْيَء َعلَْيِه.)سفيان الثوري(قَاَل: فَإِْن اْستَْعمَ  ا فِي َحاَجٍة فَأََكلَهُ الذِّ ا َصِغيرا  َل أَِجيرا

ا فِي ■  ا َمْملُوكا ا، أَْو َعْبدا ُجَل إَذا اْستََعاَن َصِغيرا اِْلَْمُر الَِّذي َعلَْيِه اْلفُقَهَاُء ِمْنهُْم: أَنَّ الرَّ

ُجُل  -إَذا َكاَن َذلَِك بَِغْيِر إْذٍن  -أََصابَهَُما  َشْيٍء لَهُ بَاٌل، فَإِنَّهُ َضاِمٌن لَِما َوإَِذا أََمَر الرَّ

بِيَّ اْلُحرَّ أَْن يَْنِزَل فِي بِْئٍر، أَْو يَْرقَى فِي نَْخلٍَة، فَهَلََك فِي َذلَِك: أَنَّ الَِّذي أََمَرهُ  الصَّ

ا فَأَ  -َضاِمٌن لَِما أََصابَهُ  ا ُحر ا َعانَهُ، فَََل َشْيَء َعلَْيِه إَلَّ أَْن يُْستَْغفََل أَْو فَإِْن اْستََعاَن َكبِيرا

 يُْستَْجهََل.)مالك(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل: ■  ا قَِدَم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ اْلَمِدينَةَ أََخَذ أَبُو طَْلَحةَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ بِيَِدي فَاْنطَلََق بِي إلَى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ ِ إنَّ أَنَسا فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َما قَاَل لِي لَِشْيٍء َصنَْعتُهُ: لَِم  ُغََلٌم َكيٌِّس فَْليَْخُدْمَك، فََخَدْمتُهُ فِي السَّفَِر َواْلَحَضِر، فََوَّللَاَّ

 صحيح(«)لَْم أَْصنَْعهُ: لَِم لَْم تَْصنَْع هََذا هََكَذاَصنَْعتَهُ هََكَذا؟ َوََل لَِشْيٍء 

ا لَْم يَْبلُْغ اْلُحلَُم بَِغْيِر إْذِن أَْهلِِه فََسقَطَ فََماَت، فَقَْد ■  أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل: َمْن َحَمَل ُغََلما

 ْغَرُم ِديَتَهُ لَْو َجَرَحهُ(َغِرَم.)صحيح وَعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْثُل قَْوِل اْبِن ُعَمَر هََذا َوقَاَل: يَ 

َولَْم  -َعْن ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي اْلُغََلِم يَْستَِعينُهُ َرُجٌل ■ 

اَن : فَهَُو َضاِمٌن َحتَّى يَْرِجَع ، َوإِْن اْستََعانَهُ بِإِْذِن أَْهلِِه فَََل َضمَ -يَْبلُْغ َخْمَسةَ أَْشبَاٍر 

 َعلَْيِه.)صحيح(

ُ َعْنهَُما  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر ■َ ا بَِغْيِر إْذِن أَْهلِِه  -َرِضَي َّللاَّ َمْن َحَمَل ُغََلما

ا َعْن اْبِن ُعَمَر فََرَواهُ اْبُن لَِهيَعةَ  َولَْيَس بَِشْيٍء،  -فََسقَطَ فََماَت فَقَْد َغِرَم.)ضعيف() أَمَّ

ا اْبنُ   َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب( -َعبَّاٍس فََرَواهُ َعْنهُ يَِزيُد ْبُن ِعيَاٍض  َوأَمَّ

ُ َعْنهَا  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  أَنَّهَا بََعثَْت إلَى ُمَعلِِّم اْلِكتَاِب، اْبَعْث لِي  -َرِضَي َّللاَّ

ا.ِغْلَماناا يَْنفُُشوَن ُصوفاا َوََل تَْبَعْث إلَ   يَّ ُحر ا

 -قال المؤلف: فَلَْيَس فِيِه ِمْن ُحْكِم التَّْضِميِن قَلِيٌل َوََل َكثِيٌر، فَََل َمْدَخَل لَهُ فِي هََذا اْلبَاِب 

ُ أَْعلَُم بُِمَراِدهَا..  َوَّللَاَّ

ِ تََعالَى َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِمي  8181ًعا[م]َمْسأَلَةٌ فِي قَْوِل هللاَّ

ُ تََعالَى  ُ تََعالَى َعلَى بَنِي إْسَرائِيَل َولَْم يَْكتُْبهُ َعلَْينَا، قَاَل َّللاَّ }ِمْن َوهََذا ُحْكٌم إنََّما َكتَبَهُ َّللاَّ
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ا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اِلَرْ  ِض{ أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفسا

 [ .٢8]المائدة: 

: فَهََذا أَْمٌر قَْد ُكفِينَاهُ  ِ اْلَحْمُد  -قَاَل َعلِيٌّ ُ تََعالَى َعلَْينَا َِلَْعلََمنَا بَِذلَِك،  -َوَّلِلَّ إْذ لَْو َكتَبَهُ َّللاَّ

ا، َوهََذا  ُ أَْعلَُم  -فَلَهُ اْلَحْمُد َكثِيرا ُ َعلَى بَنِي إْسرَ  -َوَّللَاَّ ْصِر إْذ َكتَبَهُ َّللاَّ ائِيَل فَهَُو ِمْن اْْلِ

 الَِّذي َحَملَهُ َعلَى َمْن قَْبلَنَا.

ا  َوأََمَرنَا تََعالَى أَْن نَْدُعَوهُ فِي أَْن ََل يَْحِملَهُ َعلَْينَا إْذ يَقُوُل تََعالَى }َوَل تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصرا

ُ تََعالَى َعلَْينَا فَلَْم نَُكلَّْف  [82٦َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلِنَا{ ]البقرة:  فَإِْذ لَْم يَْكتُْبهُ َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَْينَا: هَُو تَْحِريُم اْلقَْتِل، َواْلَوِعيُد الشَّ  ِديُد فِيِه، َمْعِرفَةَ َكْيفِيَّتِِه، إَلَّ أَنَّ الَِّذي َكتََب َّللاَّ

ََلِة فَفََرَض َعلَْينَا اْجتِنَابَهُ، َواْعتِقَاَد أَنَّ  ْرِك، َوهَُو َمَع تَْرِك الصَّ هُ ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَائِِر بَْعَد الشِّ

 أَْو بَْعَدهُ.

ا بِيَِد ظَالٍِم َكافِ  ٍط ِمْن اْلَمْوِت إمَّ ا َعلَْينَا اْستِْنقَاَذ ُكلِّ ُمتََورِّ ُ تََعالَى أَْيضا ا َكتَبَهُ َّللاَّ ٍر، أَْو َوِممَّ

، أَْو َحيَّ  ٍة أَْو َسبٍُع، أَْو نَاٍر أَْو َسْيٍل، أَْو هَْدٍم أَْو َحيََواٍن، أَْو ِمْن ِعلٍَّة َصْعبٍَة ُمْؤِمٍن ُمتََعدٍّ

نَْقِدُر َعلَى ُمَعانَاتِِه ِمْنهَا، أَْو ِمْن أَيِّ َوْجٍه َكاَن، فََوَعَدنَا َعلَى َذلَِك اِْلَْجَر اْلَجِزيَل الَِّذي ََل 

 َحافِظُ َعلَْينَا َصالَِح أَْعَمالِنَا َوَسيِّئَهُ..يَُضيُِّعهُ َربُّنَا تََعالَى، الْ 

 -اآلثار:

ا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اِلَْرِض ■  ِ تََعالَى }أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفسا َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي قَْوِل َّللاَّ

ا{ ]المائدة:  هَا }َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَنََّما أَْحيَا [ قَاَل: َمْن أَْوبَقَ ٢8فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعا

ا{ ]المائدة:  [ قَاَل: َمْن َكفَّ َعْن قَْتلِهَا.)ضعيف()فيها خصيف وليس ٢8النَّاَس َجِميعا

 بالقوي(

ا{ ]المائدة: ■  [ قَاَل: َمْن أَْنَجاهَا ٢8َعْن ُمَجاِهٍد }َوَمْن أَْحيَاهَا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعا

 َغَرٍق أَْو َحْرٍق فَقَْد أَْحيَاهَا. ِمنْ 

َق نَاًسا[م  8181]َمْسأَلَةٌ َشقَّ نَْهًرا فََغرَّ

ا  : َمْن َشقَّ نَْهرا ا، أَْو هََدَم بِنَاءا فَقَتََل؟ قَاَل َعلِيٌّ ا، أَْو َطَرَح نَارا َق نَاسا ا فََغرَّ َمْن َشقَّ نَْهرا

ا، فَإِْن َكاَن فََعَل َذلَِك  َق قَْوما يَاُت ِمْن قَْتِل َجَماَعٍة، فََغرَّ ا لِيُْغِرقَهُْم فََعلَْيِه اْلقََوُد َوالدِّ َعاِمدا

ا  -َوإِْن َكاَن َشقَّهُ لَِمْنفََعٍة أَْو لَِغْيِر َمْنفََعٍة  فََما هَلََك  -َوهَُو ََل يَْدِري أَنَّهُ ََل يُِصيُب بِِه أََحدا

يَاُت َعلَى  َعاقِلَتِِه، َواْلَكفَّاَرةُ َعلَْيِه؛ لُِكلِّ نَْفٍس َكفَّاَرةٌ، َويَْضَمُن فِي بِِه فَهَُو قَاتُِل َخطَأٍ، َوالدِّ

ا أَْو هََدَم بِنَاءا َوََل فَْرَق.  ُكلِّ َذلَِك َما أَْتلََف ِمْن اْلَماِل َوهََكَذا اْلقَْوُل فِيَمْن أَْلقَى نَارا

 فََعلَْيِه اْلقََوُد، َوإِْن لَْم يَْعِمْد َذلَِك فَهَُو قَاتُِل َخطَأٍ.َوإِْن َعَمَد إْحَراَق قَْوٍم أَْو قَْتلَهُْم بِاْلهَْدِم 

ا َسَواءا َسَواءا َوََل   َولَْو َساَق َماءا فََمرَّ َعلَى َحائٍِط فَهََدَم اْلَماُء اْلَحائِطَ فَقَتََل: فََكَما قُْلنَا أَْيضا

ْتََلفِ  َما تَلَِف، فَإِْن َماَت أََحٌد بَِذلَِك بَْعَد َمْوِت  فَْرَق؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َمْن َذَكْرنَا ُمبَاِشٌر ِْلِ

اْلَجانِي، أَْو تَلَِف بِِه َماٌل بَْعَد َمْوتِِه، فَََل َضَماَن فِي َذلَِك ِِلَنَّ اْلِجنَايَةَ َحَدثَْت بَْعَدهُ، َوََل 

 ِجنَايَةَ َعلَى َميٍِّت.

ا ثُ  ا أَْو َسْهما ْهِم أَْو اْلَحَجِر فَأََصاَب َولَْو أَنَّ إْنَساناا َرَمى َحَجرا مَّ َماَت إْثَر ُخُروِج السَّ

ْهُم إْنَساناا  فَََل َضَماَن َعلَْيِه، َوََل َعلَى َعاقِلَتِِه؛ ِِلَنَّ  -َعَمَدهُ أَْو لَْم يَْعِمْدهُ  -اْلَحَجُر أَْو السَّ
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ْن ََل فِْعَل لَهُ، بِِخََلفِ  َما َخَرَج َخطَأا ثُمَّ َماَت؛ ِِلَنَّ اْلِجنَايَةَ قَْد  اْلِجنَايَةَ لَْم تَُكْن إَلَّ َوهَُو ِممَّ

ْهِم أَْو اْلَحَجِر فََكَمْوتِِه َوََل فَْرَق، َوَكَذلَِك لَْو  ، فَلَْو ُجنَّ إْثَر َرْمِي السَّ َوقََعْت َوهَُو َحيٌّ

 أُْغِمَي َعلَْيِه.

ا النَّائُِم فَبِِخََلِف اْلُمْغَمى َعلَْيِه، َواْلَمجْ  نُوِن، ِِلَنَّهُ ُمَخاطٌَب، َوهَُما َغْيُر ُمَخاطَبِيَن، إَلَّ َوأَمَّ

يَةُ َعلَى َعاقِلَتِهِ  ا اْنقَلََب فِي نَْوِمِه َعلَى إْنَساٍن فَقَتَلَهُ فَالدِّ ، أَنَّهُ ََل َعْمَد لَهُ، فَلَْو أَنَّ نَائِما

َ  -َواْلَكفَّاَرةُ َعلَْيِه فِي َمالِِه؛ ِِلَنَّهُ ُمَخاطٌَب  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِا  َّللَّ

 8188]َمْسأَلَةٌ أَْوقََد نَاًرا لِيَْصطَلَِي فَاْشتََعلَْت تِْلَك النَّاُر فَأَْتلَفَْت أَْمتَِعةً َونَاًسا[م

ا ثُمَّ نَاَم، فَاْشتََعلَ  ا لِيَْصطَلَِي، أَْو لِيَْطبَُخ َشْيئاا، أَْو أَْوقََد ِسَراجا ا َمْن أَْوقََد نَارا ْت تِْلَك َوأَمَّ

. ا، فَََل َشْيَء َعلَْيِه فِي َذلَِك أَْصَلا  النَّاُر فَأَْتلَفَْت أَْمتَِعةا َونَاسا

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز ■

 وقال النار عجماء فهي جبار(

 -األحاديث:

ِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)النَّاُر ُجبَارٌ » -َصلَّى َّللاَّ

ا اتَّفََق اْلَجِميُع َعلَى  قال المؤلف: فََوَجَب بِهََذا أَنَّ ُكلَّ َما تَلَِف بِالنَّاِر فَهَُو هَْدٌر، إَلَّ نَارا

َد  ْتََلِف، فَهََذا تَْضِميِن طَاِرِحهَا، َولَْيَس َذلَِك إَلَّ َما تََعمَّ ْفَساِد، َواْْلِ ْنَساُن طَْرَحهَا لإِْلِ اْْلِ

ا نَارٌ  يَةُ َعلَى اْلَعاقِلَِة فِي اْلَخطَأِ ،َوأَمَّ أَْوقََدهَا  ُمبَاِشٌر ُمتََعدٍّ فََعلَْيِه اْلقََوُد فِيَما َعَمَد قَْتلَهُ، َوالدِّ

 َغْيَر ُمتََعدٍّ فَِهَي ُجبَاٌر..

جْ   8181ِل[م] َما َجاَء فِي الرِّ

 -أقوال الفقهاء:

ْجُل ُجبَاٌر.)الشعبي■    الرِّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْجُل » -َصلَّى َّللاَّ الرِّ

 صحيح(«)ُجبَارٌ 

.قال المؤلف: فَقَاَل قَْوٌم: ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسْيٍن َضِعيٌف فِي ا ْهِريِّ  لزُّ

قَاَل َعلِيٌّ َوَما نَْدِري َوْجهَ هََذا؟ َوُسْفيَاُن ْبُن ُحَسْيٍن ثِقَةٌ، فََمْن ادََّعى َعلَْيِه َخطَأا فَْليُبَيِّْنهُ 

ةٌ، َوهََذا إْسنَاٌد ُمْستَقِيٌم َِلتَِّصاِل الثِّقَاِت فِيِهو، فَاْختَلََف النَّاُس فِي  هََذا َوإَِلَّ فَِرَوايَتُهُ ُحجَّ

ابَّةُ بِِرْجلِهَا. َوقَاَل  ْجُل ُجبَاٌر ": إنََّما هَُو َما أََصابَْت الدَّ اْلَخبَِر: فَقَالَْت طَائِفَةٌ: َمْعنَى " الرِّ

ْجِل َعْن َغْيِر قَْصٍد فِي الطََّواِف َوَغْيِرِه.  آَخُروَن: هَُو َما أُِصيَب بِالرِّ

: َوِكََل التَّْفِسيَرْيِن حَ  ؛ ِِلَنَّهَُما ُمَوافِقَاِن لِلَْفِظ النَّبِيِّ قَاَل َعلِيٌّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قٌّ  -َصلَّى َّللاَّ

َوََل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ أََحَدهَُما ُدوَن اْْلَخِر؛ ِِلَنَّهُ تَْخِصيٌص بََِل بُْرهَاٍن ]َوَدْعَوى[ بََِل 

 َدلِيٍل.

اٍن، أَْو َحيََواٍن، فَهَُو هَْدٌر ََل َغَراَمةَ فِيِه، َوََل قََوَد، فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َما ُجنَِي بِِرْجٍل ِمْن إْنسَ 
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ِد لَِذلَِك. ْجَماُع بِِه بِأَنَّهُ َمْحُكوٌم فِيِه بِاْلقََوِد، َكالتََّعمُّ  َوََل َكفَّاَرةَ، إَلَّ َما َصحَّ اْْلِ

 8181]َمْسأَلَةٌ اْلَجانِي يُْستَقَاُد ِمْنهُ فَيَُموُت أََحُدُهَما[م

ا اْختَلَفُوا َكَما َذَكْرنَا َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِي َذلَِك لِيَلُوَح اْلَحقُّ فَنَْتبََعهُ بَِعْوِن  قال المؤلف: فَلَمَّ

ا ََل  ا يُْرفَُع َعْنهُ بِقَْدِر ِجنَايَتِِه، َوإِمَّ ِ تََعالَى فََوَجْدنَا َمْن قَاَل: أَنَّهُ يُوَدى ُجْملَةا، فَإِمَّ  يُْرفَعُ  َّللاَّ

 َعْنهُ بِقَْدِر ِجنَايَتِِه.

َ تََعالَى إنََّما أَْوَجَب َعلَى اْلقَاِطِع، َواْلَجاِرِح، َواْلَكاِسِر، َواْلفَاقِِئ،  يَقُولُوَن: إنَّ َّللاَّ

َمةٌ، َوََل  ، فَِدَماُؤهُْم ُمَحرَّ ا فََعلُوا فَقَْط، َولَْم يُوِجْب َعلَْيِهْم قَْتَلا اِرِب: اْلقََوَد ِممَّ ِخََلَف  َوالضَّ

َد اْلقَْتَل فَلَِزَمهُ اْلقََوُد، فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فََماَت  فِي أَنَّ اْلُمْقتَصَّ ِمْن َشْيٍء ِمْن هََذا لَْو تََعمَّ

يَةُ. ، فَقَْد أُِصيَب َدُمهُ َخطَأا، فَفِيِه الدِّ ا فََعَل بِِه بَِحقٍّ  اْلُمْقتَصُّ ِمْنهُ ِممَّ

ا: إنَّ َمنْ  ا، فَهََذا اْلُمْقتَصُّ  َوقَالُوا أَْيضا يَةُ، َوهَُو إنََّما فََعَل ُمبَاحا أَدََّب اْمَرأَتَهُ فََماتَْت فِيهَا الدِّ

يَةَ فِي َذلَِك، فََكاَن ِمْن  يَةُ..فَنَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن أَْسقَطَ الدِّ ِمْنهُ، َوإِْن َماَت ِمْن ُمبَاٍح فَفِيِه الدِّ

تِِهْم أَْن قَالُوا: إنَّ  اْلقَِصاَص َمأُْموٌر بِِه، َوَمْن فََعَل َما أُِمَر بِِه فَقَْد أَْحَسَن، َوإِْذ أَْحَسَن  ُحجَّ

ُ تََعالَى }َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل{ ]التوبة:  [ َوإِْذ ََل َسبِيَل َعلَْيِه فَََل ١0فَقَْد قَاَل َّللاَّ

 ْن أَْهلِِه.َغَراَمةَ تَْلَحقُهُ، َوََل َعلَى َعاقِلَتِِه مِ 

ا قِيَاُس اْلُمْقتَصِّ َعلَى َمْوِت اْمَرأَتِِه فَاْلقِيَاُس بَاِطٌل، ثُمَّ لَْو َصحَّ لََكاَن هََذا ِمْنهُ َعْيَن  َوأَمَّ

هٌ َوَذلَِك َمْن أَدََّب اْمَرأَتَهُ فَََل يَْخلُو ِمْن أَ  -اْلبَاِطِل؛ لَِوْجهَْيِن: أََحُدهَُما  ْن أَنَّهُ قِيَاٌس ُمَموَّ

ياا  . -َوَضَع اِْلََدَب فِي َغْيِر َمْوِضِعِه  -يَُكوَن ُمتََعدِّ  أَْو َغْيَر ُمتََعدٍّ

ياا فَفِيِه اْلقََوُد، َوإِْن َكاَن َوَضَع اِْلََدَب َمْوِضَعهُ، فَََل َسبِيَل إلَى أَْن يَُموَت  فَإِْن َكاَن ُمتََعدِّ

ا  ِمْن َذلَِك اِْلََدِب الَِّذي أُبِيَح لَهُ، إذْ  بَهَا أََدباا يَُماُت َمَع ِمْثلِِه.. َوأَمَّ لَْم يُبَْح لَهُ قَطُّ أَْن يَُؤدِّ

فََصحَّ أَنَّهُ إْن َماَت  -قَْولُهُْم: إنَّ اْلُمْقتَصَّ ِمْنهُ إنََّما أُبِيَح ُعْضُوهُ، أَْو بََشَرتُهُ َولَْم يُبَْح َدُمهُ 

يَةُ ِمْن َذلَِك، فَإِنَّهُ َمْقتُوٌل َخطَأا، فَفِ  فَإِنَّ هََذا قَْوٌل َغْيُر َصِحيٍح؛ ِِلَنَّ اْلقَِصاَص  -يِه الدِّ

ا يَُماُت ِمْن ِمْثلِهِ  ا أَْن يَُكوَن ِممَّ ُ تََعالَى بِأَْخِذِه ََل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن: إمَّ ، الَِّذي أََمَر َّللاَّ

ْأِس، أَْو َكْسِر الْ   فَِخِذ، أَْو َغْيِر َذلَِك.َكقَْطِع اْليَِد، أَْو َشقِّ الرَّ

ا ََل يَُماُت ِمْن ِمْثلِِه، َكاللَّْطَمِة، َوَضْربَِة السَّْوِط، َونَْحِو َذلَِك.  أَْو يَُكوَن ِممَّ

ا يَُماُت ِمْن ِمْثلِِه فََذلَِك الَِّذي قََصَد فِيِه؛ ِِلَنَّهُ قَْد تََعدَّى بَِما قَْد يَُماُت ِمْن ِمثْ  ِه، لِ فَإِْن َكاَن ِممَّ

فََوَجَب أَْن يُتََعدَّى َعلَْيِه بَِما قَْد يَُماُت ِمْن ِمْثلِِه، فَإِْن َماَت فََعلَى َذلَِك بَنَى فِيِه، َوَعلَى َذلَِك 

 بَنَى هَُو فِيَما تََعدَّى فِيِه.

َدهُ فِيِه، فَإِْذ ذَ  ُ تََعالَى أَْن نَتََعمَّ لَِك َكَذلَِك فَلَْيَس ُعْدَواناا، َواْلَوْجهُ الَِّذي َماَت ِمْنهُ أََمَرنَا َّللاَّ

ُ َوإِْذ لَْيَس ُعْدَواناا َعلَْيِه فَََل قََوَد، َوََل ِديَةَ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْقتُْل َخطَأا، فَإِْن َماَت ِمْن َعْمٍد أََمرَ  نَا َّللاَّ

َدهُ فِيِه، َولَْم يَُكلِّْفنَا أَْن ََل يَُموَت ِمْن َذلِكَ  َ تََعالَى أََراَد َذلَِك لََما  - تََعالَى أَْن نَتََعمَّ َولَْو أَنَّ َّللاَّ

ى لَْم أَْهَملَهُ، َوََل أَْغفَلَهُ، َوََل َضيََّعهُ، فَإِْذ لَْم يُبَيِّْن لَنَا تََعالَى َذلَِك فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ تََعالَ 

 يُِرْدهُ قَطُّ.

ا ََل  يَُماُت ِمْنهُ أَْصَلا فََوافََق َمنِيَّتَهُ فَإِنََّما َماَت بِأََجلِِه، َولَْم َوإِْن َكاَن الَِّذي اْقتَصَّ بِِه ِمْنهُ ِممَّ

ا َعِمَل بِِه، ََل قََوَد، َوََل ِديَةَ..  يَُمْت ِممَّ
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 -أقوال الفقهاء:

َماَت  َرُجٌل اْستَقَاَد ِمْن َرُجٍل قَْبَل أَْن يَْبَرأَ فإذاَّ َماَت اْلُمْستَقِيُد بعد ذلك فإنه يُوَدى، فلو■ 

 اْلُمْستَقَاُد ِمْنهُ فإنه يُوَدى أيضا. )عطاء وعمرو بن دينار وطاوس والزهري وعلقمة(

َرُجٍل أََشلَّ أُْصبَُع َرُجٍل فإنهَ يَْستَقِيُد ِمْنهُ، فَإِْن ُشلَّْت أُْصبُُعهُ، َوإَِلَّ َغِرَم لَهُ ■ 

يَةَ.)الزهري(  الدِّ

ثُمَّ هَلََك اْلُمْستَقَاُد فإن َعْقلُهُ َعلَى اْلُمْستَقَاِد ِمْنهُ َويُْطَرُح  َرُجٍل َجَرَح َرُجَلا فَاْقتَصَّ ِمْنهُ ■ 

َعْنهُ ِديَةُ ُجْرِحِه ِمْن َذلَِك فََما فََضَل فَهَُو َعلَْيِه.)الشعبي والحكم بن عتيبة وحماد وعثمان 

 البتي(

ٍة، فََماَت اْلُمْقتَصُّ ِمنْ ■  هُ فَِديَتُهُ َعلَى َعاقِلَِة اْلُمْقتَصِّ لَهُ.) أَبُو إَذا اْقتَصَّ ِمْن يٍَد، أَْو َشجَّ

، َواْبُن أَبِي لَْيلَى وروى عن ابن مسعود(  َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 ََل َشْيَء فِي هَََلِك اْلُمْقتَصِّ ِمْنهُ.)الحسن ويحيى بن سعيد اِلنصاري■ 

ُل ■   -َوإِْن َماَت اْْلَخُر  -قُتَِل بِِه اْلَجاِرُح اْلُمْقتَصُّ ِمْنهُ  -َوهَُو اْلُمْقتَصُّ  -إْن َماَت اِْلَوَّ

فَبَِحقٍّ أُِخَذ ِمْنهُ َكاَن ِمْنهُ التَّلَُف.)ربيعة ُو َمالٌِك، َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن  -َوهَُو اْلُمْقتَصُّ ِمْنهُ 

ُد ْبُن ا ، َوأَبُو يُوُسَف َوُمَحمَّ  ْلَحَسِن، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(أَبِي َسلََمةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي بُْرَدةَ قَاَل َكاَن النَّبِيُّ ■  ََل يُْجلَُد فَْوَق َعْشِر »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى  صحيح(«)َجلََداٍت إَلَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ

ُجِل يَُموُت فِي اْلقَِصاِص: قَتَلَهُ  َعْن اْبِن اْلُمَسيِّبِ ■  قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي الرَّ

، ََل ِديَةَ لَهُ. ِ تََعالَى، أَْو َحقٌّ  ِكتَاُب َّللاَّ

ا: َمْن ■  َعْن ِخََلِس ْبِن َعْمٍرو َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، قَاََل َجِميعا

 فِي قَِصاٍص أَْو َحدٍّ، فَََل ِديَةَ لَهُ. َماتَ 

ا ■  َعْن ُعَمْيِر ْبِن َسْعٍد قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: َما ُكْنت ِِلُقِيَم َعلَى َرُجٍل َحد ا

 فَيَُموُت فَأَِجُد فِي نَْفِسي ِمْنهُ َشْيئاا إَلَّ َصاِحَب اْلَخْمِر، لَْو َماَت َوَدْيتُهُ.)صحيح(

 ْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ أَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر، قَاََل: َمْن قَتَلَهُ َحدٌّ فَََل َعْقَل لَهُ.عَ ■

ْلطَاُن فَتَلَِف[م  8181]َمْسأَلَةٌ أَْفَزَعهُ السُّ

فَقِيَل  َعْن اْلَحَسِن قَاَل: أَْرَسَل ُعَمُر إلَى اْمَرأٍَة ُمَغنِّيٍَة َكاَن يُْدَخُل َعلَْيهَا، فَأَْنَكَر َذلَِك،■ 

لَهَا: أَِجيبِي ُعَمَر؟ فَقَالَْت: يَا َوْيلَهَا َمالَهَا َولُِعَمَر؟ قَاَل: فَبَْينََما ِهَي فِي الطَِّريِق فَِزَعْت، 

بِيُّ َصْيَحتَْيِن فََماَت؟ فَاْستََشاَر  ا فَأَْلقَْت َولََدهَا فََصاَح الصَّ هَا الطَّْلُق، فََدَخلَْت َدارا فََضمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَب النَّبِيِّ ُعَمَر أَْصحَ  فَأََشاَر َعلَْيِه بَْعُضهُْم: أَْن لَْيَس َعلَْيك  -َصلَّى َّللاَّ

ٌب، قَاَل: َوَصَمَت َعلِيٌّ فَأَْقبََل َعلَْيِه ُعَمُر فَقَاَل: َما تَقُوُل؟  َشْيٌء، إنََّما أَْنَت َواٍل، َوُمَؤدِّ

ِهْم فَقَْد أَْخطَأَ َرْأيُهُْم، َوإِْن َكانُوا قَالُوا فِي هََواك؟ فَلَْم يَْنَصُحوا فَقَاَل: إْن َكانُوا قَالُوا بَِرْأيِ 

لَك، أََرى أَنَّ ِديَتَهُ َعلَْيك ِِلَنََّك أَْنَت أَْفَزْعتهَا، َوأَْلقَْت َولََدهَا فِي َسبِيلِك، فَأََمَر َعلِي اا أَْن 

  أُْخَذ َعْقلَهُ ِمْن قَُرْيٍش؛ ِِلَنَّهُ أَْخطَأَ.يَْعنِي: يَ  -يَْقِسَم َعْقلَهُ َعلَى قَُرْيٍش 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا فَْليَُغيِّْرهُ » -َصلَّى َّللاَّ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا
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 « .بِيَِدِه إْن اْستَطَاَع فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِسانِهِ 

ا َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم قََدَر َعلَى اِْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر أَْن يَأُْمَر فََصحَّ أَنَّ فَْرضا 

 بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَى َعْن اْلُمْنَكِر.

ا إْن لَْم يَْعمَ  ِة أَْو َغْيِرِهْم أَْمرا ُ تََعالَى َعلَى اِْلَئِمَّ َ َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَْفتَِرَض َّللاَّ لُوهُ َعَصْوا َّللاَّ

، َولَْم يُبَاِشْر  تََعالَى ثُمَّ يَُؤاِخُذهُْم فِي َذلَِك؟ َوَوَجْدنَا هَِذِه اْلَمْبُعوُث فِيهَا: بُِعَث فِيهَا بَِحقٍّ

بَاَشَر  اْلبَاِعُث فِيهَا َشْيئاا أَْصَلا فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوإِنََّما َكاَن يَُكوُن َعلَْيِه ِديَةُ َولَِدهَا لَوْ 

.. -َضْربَهَا أَْو نَْطَحهَا  ا إَذا لَْم يُبَاِشْر فَلَْم يَْجِن َشْيئاا أَْصَلا  َوأَمَّ

ْنَساٍن[م  8181]َمْسأَلَةٌ َسمَّ طََعاًما إِلِ

ا فََماَت ِمْنهُ: أَنَّهُ ََل قََوَد َعلَْيِه، َوََل ِديَةَ َعلَْيِه، َوََل َعلَى  َعاقِلَتِِه؛ ِِلَنَّهُ لَْم َمْن أَْطَعَم آَخَر ُسم ا

، بَْل اْلَميُِّت هَُو اْلُمبَاِشُر فِي نَْفِسِه، َوََل فَْرَق بَْيَن هََذا َوبَْيَن َمْن َغرَّ   يُبَاِشْر فِيِه َشْيئاا أَْصَلا

ا إَذا أَْكَرهَهُ  ،  آَخَر يُوِري لَهُ طَِريقاا أَْو َدَعاهُ إلَى َمَكان فِيِه أََسٌد فَقَتَلَهُ.. َوأَمَّ مَّ َوأَْوَجَرهُ السُّ

، َوُمبَاِشٌر لِقَْتلِِه، َويَُسمَّى " قَاتَِلا " فِي اللَُّغِة..  أَْو أََمَر َمْن يُوِجُرهُ: فَهَُو قَاتٌِل بََِل َشكٍّ

 -أقوال الفقهاء:

ا َوقَدََّمهُ إلَى إْنَساٍن َوقَاَل لَهُ: ُكْل فَأََكَل فََماَت، فَإِنَّ عَ ■   لَْيِه اْلقََوَد)مالك(َمْن َسمَّ طََعاما

يَةُ.■   لَْيَس َعلَْيِه اْلقََوُد، لَِكْن َعلَى َعاقِلَتِِه الدِّ

إْن َكاَن لَِغْيِرِه  -ََل قََوَد فِيِه َوََل ِديَةَ َوََل َكفَّاَرةَ، َوإِنََّما َعلَْيِه َضَماُن الطََّعاِم الَِّذي أَْفَسَد ■

َرهُ إيَّ  -  اهُ: فََعلَْيِه اْلقََوُد.)أهل الظاهر(َواِْلََدُب، إَلَّ أَْن يَُؤجِّ

َولَهُ  -أَنَّهُ يَْقتُُل: أَنَّ فِيِه اْلقََوَد  -َوهَُو يَْدِري  -لَْم يَْختَلِْف قَْوُل الشَّافِِعيِّ فِي إيَجاِرِه إيَّاهُ ■َ

ْرهُ إيَّاهُ قَْوََلِن: أََحُدهَُما: َكقَْوِل َمالٍِك، َواْْلَخرُ   : َكقَْوِل أَهل الظاهر.فِي إَذا لَْم يَُؤجِّ

 -األحاديث واآلثار:

ٍر قَالَْت لِلنَّبِيِّ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أُمَّ ُمبَشِّ فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه: َما  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، فَإِنِّي ََل أَتَِّهُم بِاْبنِي إَلَّ الشَّاةَ اْلَمْسمُ  وَمةَ الَّتِي أََكَل َمَعَك بَِخْيبََر؟ نَتَِّهُم بَِك يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل النَّبِيُّ  َوأَنَا ََل أَتَِّهُم بِنَْفِسي إَلَّ َذلَِك فَهََذا أََواُن قَْطِع  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَْبِهِري

ُث ■  ِ يَُحدِّ ةَ أَنَّ يَهُوِديَّةا ِمْن أَْهِل خَ »عن َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ْت َشاةا، ثُمَّ َساَق اْلقِصَّ ْيبََر َسمَّ

ِ  -بِطُولِهَا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوفِيهَا: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اةَ؟  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل لَهَا: أََسَمْمِت هَِذِه الشَّ

ِ  قَالَْت: نََعْم، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََعفَا َعْنَها َرُسوُل هللاَّ ، َوتُُوفَِّي بَْعُض َولَْم يَُعاقِْبَها -َصلَّى هللاَّ

اةِ   )صحيح(« أَْصَحابِِه الَِّذيَن أََكلُوا ِمْن الشَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْمَرأَةا ِمْن اْليَهُوِد أَْهَدْت إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َشاةا َمْسُموَمةا  -

ِ »ْبِن َمالٍِك  َعْن أَنَسِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْمَرأَةا يَهُوِديَّةا أَتَْت َرُسوَل َّللاَّ بَِشاٍة  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمْسُموَمٍة فَأََكَل ِمْنهَا، فَِجيَء بِهَا إلَى َرُسوِل َّللاَّ فََسأَلَهَا َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

، فَقَالُوا: َذلَِك؟ فَقَالَْت: أَرَ  ُ لِيَُسلِّطِك َعلَى َذلَِك، أَْو قَاَل َعلَيَّ ْدُت ِِلَْقتُلَك؟ قَاَل: َما َكاَن َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -أَََل تَْقتُلُهَا؟ قَاَل: ََل. قَاَل أَنٌَس: فََما ِزْلُت أَْعِرفُهَا فِي لَْهَواِة َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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 صحيح(«)-َوَسلََّم 

َحاُح قال المؤل ِ »ف: فََجاَءْت هَِذِه اْْلثَاُر الصِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْت لَهُ اْليَهُوِديَّةُ  ُ  -َسمَّ َعلَْيِه  -َشاةا َوأَْهَدْتهَا لَهُ ُمِريَدةا بَِذلَِك قَْتلَهُ، فَأََكَل ِمْنهَا  -لََعنَهَا َّللاَّ

ََلُم  ِ  َوقَْومٌ  -السَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن أَْصَحابِِه فََماتُوا ِمْن َذلَِك، َوقِيَل لَِرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِِلََحٍد « أَََل تَْقتُلُهَا؟ قَاَل: ََل  ةا قَاِطَعةا، َوأَْن ََل قََوَد َعلَى َمْن َسمَّ طََعاما فََكانَْت هَِذِه ُحجَّ

ا قَْتلَهُ فَأَْطَعَمهُ  َوَما  -إيَّاهُ ]فََماَت ِمْنهُ[ َوََل ِديَةَ َعلَْيِه، َوََل َعلَى َعاقِلَتِِه، َوََل َشْيَء ُمِريدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ لِيُْبِطَل َدَم َرُجٍل ِمْن أَْصَحابِِه قَْد َوَجَب فِيِه قََوٌد  -َصلَّى َّللاَّ

 َوِديَةٌ.

ِ »َل َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَا■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَْقبَُل اْلهَِديَّةَ َوََل يَأُْكُل  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَةَ   « .الصَّ

ِ »َعْن أَبِي َسلََمةَ، َولَْم يَْذُكْر أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَةَ يَأُْكُل اْلهَِديَّ  ْتهَا فَأََكَل »َزاَد « ةَ َوََل يَأُْكُل الصَّ فَأَْهَدْت لَهُ يَهُوِديَّةٌ بَِخْيبََر َشاةا َمْصلِيَّةا َسمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ِمْنهَا، َوأََكَل اْلقَْوُم، فَقَاَل: اْرفَُعوا أَْيِديَُكْم، فَإِنَّهَا  -َصلَّى َّللاَّ

، فَأَْرَسَل إلَى  -ي: أَنَّهَا َمْسُموَمةٌ أَْخبََرْتنِ  فََماَت بِْشُر ْبُن اْلبََراِء ْبِن َمْعُروٍر اِْلَْنَصاِريُّ

ا  َك، َوإِْن ُكْنَت َملِكا اْليَهُوِديَِّة: َما َحَملَِك َعلَى الَِّذي َصنَْعِت؟ قَالَْت: إْن ُكْنَت نَبِي اا لَْم يَُضر 

َ  أََرْحَت النَّاَس َمَعَك؟ ِ فَأ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمَر بَِها َرُسوُل هللاَّ ، ثُمَّ قَاَل فِي فَقُتِلَت -َصلَّى هللاَّ

َوَجِعِه الَِّذي َماَت ِمْنهُ: فََما ِزْلُت أَِجُد ِمْن اِْلَْكلَِة الَّتِي أََكْلُت بَِخْيبََر، فَهََذا أََواُن قَْطِع 

 ضعيف مرسل(«)أَْبهَِري

ِ » َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْتهُ  -َصلَّى َّللاَّ « قَتَلَهَا يَْعنِي: الَّتِي َسمَّ

اُز َكَذلَِك  -)ضعيف() اْبِن نُْعَماَن اْلقَْيَرَوانِيِّ ََل نَْعِرفُهُ  َوأَبُو  -َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى اْلبَزَّ

اٍم َكثِيٌر ََل نَْدِري أَيُّهُمْ   هَُو( هَمَّ

َوايَةُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ فِي أَنَّهُ  قال المؤلف: ْت الرِّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -فَلَْو َصحَّ  -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -قَتَلَهَا، َكَما قَْد َصحَّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّهُ  لَْم يَْعِرْض لَهَا، لََكاَن  -َعلَْيِه الصَّ

ا اْلَكََلُم فِ  َوايَتَاِن َمعا ا أَْن تُْتَرَك الرِّ ي َذلَِك ََل يَْخلُو ِمْن أََحِد ثَََلثٍَة أَْوُجٍه ََل َرابَِع لَهَا: إمَّ

ةٌ َواِحَدةٌ، فِي اْمَرأٍَة َواِحَدٍة، فِي  ؛ ِِلَنَّهَا قِصَّ لِتََعاُرِضِهَما؛ َوِِلَنَّ إْحَداهَُما َوْهٌم، بََِل َشكٍّ

ُع إلَى ِرَوايَِة َمْن لَْم يَْضطَِرْب َعْنهُ، َوهَُما: َجابٌِر َوأَنٌَس، اللََّذاِن اتَّفَقَا َسبٍَب َواِحٍد، َويَْرجِ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َعلَى أَنَّهُ   فَهََذا َوْجهٌ. -لَْم يَْقتُْلهَا  -َعلَْيِه الصَّ

ا فَيَُكونَ  َوايَتَاِن َمعا ََلةُ َوالسَََّلُم  - َواْلَوْجهُ الثَّانِي: َوهَُو أَْن تَِصحَّ الرِّ لَْم يَْقتُْلهَا  -َعلَْيِه الصَّ

ْتهُ، فَتَِصحُّ هَِذِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َوتَُكوُن ُمَوافِقَةا لِِرَوايَِة َجابِ  ْتهُ ِمْن أَْجِل أَنَّهَا َسمَّ ٍر، إْذ َسمَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوأَنَِس ْبِن َمالٍِك، َويَُكوُن  ُ أَْعلَُم بِِه.قَ  -َعلَْيِه الصَّ  تَلَهَا ِِلَْمٍر آَخَر، َوَّللَاَّ

 -َوهَُو أَنَّ قَْوَل أَبِي هَُرْيَرةَ  -َوهَُو أََصحُّ اْلُوُجوِه  -أَْو يَُكوُن اْلُحْكُم َعلَى َوْجٍه ثَالٍِث 

ُ َعْنهُ  ِ -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: قَتَلَهَا َرُسوُل َّللاَّ ْولُهُ: لَْم يَْعِرْض لَهَا َوقَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ا لَْفظُ أَبِي هَُرْيَرةَ، ََل يَْبُعُد اْلَوْهُم َعْن  -َصلَّى َّللاَّ أَنَّهَُما َجِميعا

اِحِب.  الصَّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن قَتََل نَْفَسهُ بَِحِديَدٍة » -َصلَّى َّللاَّ

ا، َوَمْن َشِرَب ُسم ا  ا أَبَدا ا فِيهَا ُمَخلَّدا ا فََحِديَدتُهُ فِي يَِدِه يََجأُ بِهَا فِي بَْطنِِه فِي نَاِر َجهَنََّم َخالِدا

ا فِيهَا، ُمخَ  اهُ فِي نَاِر َجهَنََّم َخالِدا هُ فِي يَِدِه يَتََحسَّ ا، َوَمْن تََردَّى فَقَتََل نَْفَسهُ فَُسمُّ ا فِيهَا أَبَدا لَّدا

ا ا أَبَدا ا فِيهَا ُمَخلَّدا  صحيح(«)ِمْن َجبٍَل فَقَتََل نَْفَسهُ فَهَُو يَتََردَّى فِي نَاِر َجهَنََّم َخالِدا

 -أحكام الجنين:

 فِي اْلَجنِيِن أَْحَكاٌم، َوِهَي: َما فِي اْلَجنِيِن ِمْن اْلَغَراَمِة.

وِح فِيِه، أَْو بَْعَد نَْفِخِه فِيِه.َوَما فِي ِصفَِة الْ   َجنِيِن؟ َوُحْكُمهُ قَْبَل نَْفِخ الرُّ

ْسقَاطَ ، َوإِْن َكاَن اْلَجنِيُن أَْكثََر ِمْن َواِحٍد.  َواْلَمْرأَةُ تُولُِد َعلَى نَْفِسهَا اْْلِ

 بَْعَد َمْوتِهَا. َوإِْن َخَرَج َحي اا ثُمَّ َماَت ، َواْلَمْجنِيُّ َعلَْيهَا تُْلقِي اْلَجنِينَ 

 َواْمَرأَةٌ َداَوْت بَْطَن َحاِمٍل فَأَْلقَْت َجنِيناا.

 َوهَْل فِي اْلَجنِيِن َكفَّاَرةٌ أَْم ََل؟ َوَجنِيُن اِْلََمِة.

 َوَجنِيُن اْلِكتَابِيَِّة.

 َخَرَج بَْعُض اْلَجنِيِن َولَْم يَْخُرْج ُكلُّهُ.

 َوَجنِيُن الدَّابَِّة.

ُ تََعالَى إْن شَ  -َونَْحُن  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َذاِكُروَن ُكلَّ َذلَِك بَاباا بَاباا  -اَء َّللاَّ  َوبِاَّلَلَّ

 8181اْلَحاِمُل تُْقتَُل[م -]َمْسأَلَةٌ 

ةٌ  َوََل بُدَّ؛  إْن قُتِلَْت َحاِمٌل بَيِّنَةُ اْلَحْمِل، فََسَواٌء طََرَحْت َجنِينَهَا َميِّتاا أَْو لَْم تَْطَرْحهُ: فِيِه ُغرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّهُ َجنِيٌن أُْهلَِك.. لَْم يَْشتَِرْط َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -اْلَجنِيِن إْلقَاَءهُ، َولَِكنَّهُ قَاَل  ةُ َعْبٍد أَْو أََمةٍ » -َعلَْيِه الصَّ  ..فِي اْلَجنِيِن ُغرَّ

 -أقوال الفقهاء:

إَذا قُتِلَْت اْلَمْرأَةُ َوِهَي َحاِمٌل، قَاَل: لَْيَس فِي َجنِينِهَا َشْيٌء َحتَّى تَْقِذفَهُ.)الزهري ■ 

 ومالك(

 8182]َمْسأَلَةٌ َهْل فِي اْلَجنِيِن َكفَّاَرةٌ أَْم ََل[م

ِ َوإِْن لَْم يَأِْت بِإِيَجاِب اْلَكفَّاَرِة فِي َذلَِك نَصٌّ َعْن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى  -اْلقَْوُل بِهَا، لَِكنَّا نَقُوُل  -َعلَى اْلُعُموِم  -اْلُعُموِم، فَََل يَُجوُز أَْن يُْطلََق  َوبِاَّلَلَّ

َ تََعالَى يَقُوُل }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا فَ  تَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ التَّْوفِيُق: إنَّ َّللاَّ

 [ .١8إِلَى أَْهلِِه{ ]النساء: 

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ « َعْن َربِِّه تََعالَى َخلَْقُت ِعبَاِدي ُكلَّهُْم ُحنَفَاءَ  -َصلَّى َّللاَّ

. 

يِن حَ  ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيهَا{ ]الروم: َوقَاَل تََعالَى }فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ [ ٢1نِيفاا فِْطَرَت َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوقَْد « ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى هَِذِه اْلِملَّةِ » -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم.َذَكْرنَاهُ قَْبُل بِإِْسنَاِدِه، فَُكلُّ َمْولُوٍد فَهَُو َعلَى   اْلفِْطَرِة، َوَعلَى ِملَِّة اْْلِ

فََصحَّ أَنَّ َمْن َضَرَب َحاِمَلا فَأَْسقَطَْت َجنِيناا، فَإِْن َكاَن قَْبَل اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر قَْبَل تََماِمهَا 

 ِ ةَ َواِجبَةٌ فَقَْط؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَََل َكفَّاَرةَ فِي َذلَِك، لَِكنَّ اْلُغرَّ  -َصلَّى َّللاَّ
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ا، لَِكْن أَْسقَطَهَا َجنِيناا فَقَْط.  َحَكَم بَِذلَِك، َولَْم يَْقتُْل أََحدا

ا  ا  -َوإِْذ لَْم يَْقتُْل أََحدا فَََل َكفَّاَرةَ فِي َذلَِك، إْذ ََل َكفَّاَرةَ إَلَّ فِي قَْتِل  -ََل َخطَأا َوََل َعْمدا

وُح بَْعُد.اْلَخطَأِ، َوََل يُ   ْقتَُل إَلَّ ُذو ُروٍح، َوهََذا لَْم يُْنفَْخ فِيِه الرُّ

، َوَشِهَد بَِذلَِك أَْربَُع قََوا بَِل َوإِْن َكاَن بَْعَد تََماِم اِْلَْربََعِة اِْلَْشهُِر، َوتَيَقَّنَْت َحَرَكتُهُ بََِل َشكٍّ

ةَ َعْبٍد أَْو أََمٍة فَقَطْ  ؛ ِِلَنَّهُ َجنِيٌن قُتَِل، فَهَِذِه ِهَي ِديَتُهُ، َواْلَكفَّاَرةُ َواِجبَةٌ ُعُدوٍل، فَإِنَّ فِيِه: ُغرَّ

[ ؛ ِِلَنَّهُ قَتََل ُمْؤِمناا ١8بِِعْتِق َرقَبٍَة }فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن{ ]النساء: 

 َخطَأا.

ُ َعلَيْ  -َوقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  وَح يُْنفَُخ فِيِه بَْعَد ِمائَِة لَْيلٍَة  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ أَنَّ الرُّ

َوقَْد َذَكْرنَاهُ قَْبُل َوهََذا نَصُّ اْلقُْرآِن، َوقَْد َوافَقَنَا َعلَْيِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  -َوِعْشِريَن لَْيلَةا 

ُ َعْنهُ  -  .-َرِضَي َّللاَّ

ِ  فَإِْن قَاَل قَائٌِل: إنَّ َرُسولَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ لَْم يُوِجْب هَاهُنَا َكفَّاَرةا؟ قُْلنَا: لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

نَُن ُكلُّهَا َمأُْخوَذةا ِمْن آيٍَة َواِحَدٍة، َوََل ِمْن  يَأِْت لَهَا ِذْكٌر فِي َحِديِث اْلَجنِيِن، َولَْيَسْت السُّ

ُ تََعالَى فِي قَْتِل اْلُمْؤِمِن َخطَأا َكفَّاَرةا، ُسوَرٍة َواِحَدٍة، َوََل ِمْن َحِديٍث َوا ِحٍد، َوإِْذ أَْوَجَب َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَْخبََر َرُسوُل َّللاَّ أَنَّهُ تََعالَى َخلََق ِعبَاَدهُ ُحنَفَاَء ُكلَّهُْم فَهَُو إْذ  -َصلَّى َّللاَّ

وَح فَهَُو ُمْؤِمنٌ  ُ فِيِه الرُّ َحنِيٌف بِنَصِّ اْلقُْرآِن، فَفِيِه اْلَكفَّاَرةُ.. فَإِْن قِيَل: فَأَْوِجبُوا  َخلََق َّللاَّ

يَةُ ِعْنَدُكْم؟ . بِِل، إْذ ِهَي الدِّ  فِيِه ِحينَئٍِذ ِمائَةا ِمْن اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  َ تََعالَى إنََّما قَاَل  -قُْلنَا َوبِاَّلَلَّ }فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى ََل يَُجوُز هََذا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

يَِة، لَِكْن َوكََّل تََعالَى ١8أَْهلِِه{ ]النساء:  [ َولَْم يُبَيِّْن لَنَا تََعالَى فِي اْلقُْرآِن ِمْقَداَر تِْلَك الدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذلَِك إلَى بَيَاِن َرُسولِِه  ََلةُ َوالسَّ  -فَفََعَل  -َصلَّى َّللاَّ فَبَيََّن لَنَا  -ََلُم َعلَْيِه الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - بِِل فِي اْلَخبَِر  -َصلَّى َّللاَّ ْنيَا فَقُتَِل، ِمائَةٌ ِمْن اْْلِ أَنَّ ِديَةَ َمْن َخَرَج إلَى الدُّ

ِ ْبَن َسْهٍل  ُ َعْنهُ  -الثَّابِِت إْذ َوَدى بَِذلَِك َعْبَد َّللاَّ  .-َرِضَي َّللاَّ

ََلُم َعلَ  -َوبَيََّن لَنَا  ََلةُ َوالسَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -أَنَّ ِديَةَ اْلَجنِيِن بِنَصِّ لَْفِظِه  -ْيِه الصَّ  -َعلَْيِه الصَّ

اهُ " ِديَةا ".. فَإِْن قَاَل قَائٌِل: فََما تَقُولُوَن فِيَمْن  َماِء، َوَسمَّ ةٌ " ِمْن اْلَعبِيِد أَْو اْْلِ " ُغرَّ

َدْت قَْتَل َجنِينِهَا وَ  َد أَْجنَبِيٌّ تََعمَّ قَْد تََجاَوَزْت ِمائَةَ لَْيلٍَة َوِعْشِريَن لَْيلَةا بِيَقِيٍن: فَقَتَلَْتهُ، أَْو تََعمَّ

ةَ فِي َذلِكَ   قَْتلَهُ فِي بَْطنِهَا فَقَتَلَهُ؟ فَِمْن قَْولِنَا: أَنَّ اْلقََوَد َواِجٌب فِي َذلَِك َوََل بُدَّ، َوََل ُغرَّ

ةُ فَقَْط، ِِلَنَّهَا ِديَةٌ، َوََل َكفَّاَرةَ فِي َذلَِك، ِِلَنَّهُ َعْمٌد، ِحينَئٍِذ، إَلَّ أَْن  يَْعفَِي َعْنهُ فَتَِجُب اْلُغرَّ

 َوإِنََّما َوَجَب اْلقََوُد..

 -أقوال الفقهاء:

 من قتل من لم يستهل كفر عن ذلك بالعتق أو الصيام.■

ةا، َوَعلَْيِه ِعْتُق َرقَبٍَة، َوََل يَِرُث ِمْن تِْلَك من َضَرَب اْمَرأَتَهُ فَأَْسقَطَْت؟ قَاَل: يَْغرَ ■  ُم ُغرَّ

بِيِّ َغْيِرِه.)الزهري( ِة َشْيئاا، ِهَي لَِواِرِث الصَّ  اْلُغرَّ

 إذا أسقطت المرأة ولدها عامدة كفرت وعليها غرة.)النخعي(■

 -اآلثار:

ٍل فَأَْسقََطْت َجنِيناا؟ فَُرفَِع َذلَِك إلَى عن ُمَجاِهد يَقُوُل: َمَسَحْت اْمَرأَةٌ بَْطَن اْمَرأٍَة َحامِ ■ 
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 يَْعنِي: الَّتِي َمَسَحْت.)صحيح( -ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَأََمَرهَا أَْن تَُكفَِّر بِِعْتِق َرقَبٍَة 

ُد إْسقَاطَ َولَِدَها[م  8181]َمْسأَلَةٌ اْلَمْرأَةُ تَتََعمَّ

وُح فَالْ  وُح: فَإِْن َكانَْت لَْم إْن َكاَن لَْم يُْنفَْخ فِيِه الرُّ ةُ َعلَْيهَا، َوإِْن َكاَن قَْد نُفَِخ فِيِه الرُّ ُغرَّ

 تَْعِمْد قَْتلَهُ.

ا َعلَى َعاقِلَتِهَا، َواْلَكفَّاَرةُ َعلَْيهَا. ةُ أَْيضا  فَاْلُغرَّ

 َوإِْن َكانَْت َعَمَدْت قَْتلَهُ فَاْلقََوُد َعلَْيهَا، أَْو اْلُمفَاَداةُ فِي َمالِهَا.

ةُ َواِجبَةٌ فِي ُكلِّ َذلَِك، فِ  ي فَإِْن َماتَْت ِهَي فِي ُكلِّ َذلَِك قَْبَل إْلقَاِء اْلَجنِيِن ثُمَّ أَْلقَْتهُ: فَاْلُغرَّ

َوَكَذلَِك فِي اْلَعْمِد قَْبَل أَْن يُْنفََخ فِيِه  -ِهَي َكانَْت أَْو َغْيَرهَا  -اْلَخطَأِ َعلَى َعاقِلَِة اْلَجانِي 

وحُ   .الرُّ

وُح فَاْلقََوُد َعلَى اْلَجانِي إْن َكاَن َغْيَرهَا. ا إْن َكاَن قَْد نُفَِخ فِيِه الرُّ  َوأَمَّ

ةَ، َوََل َشْيَء؛ ِِلَنَّهُ ََل ُحْكَم َعلَى َميٍِّت، َوَمالُهُ قَْد  ا إْن َكانَْت ِهَي فَََل قََوَد، َوََل ُغرَّ َوأَمَّ

ِ تََعالَ  -َصاَر لَِغْيِرِه   ى التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ةُ: َعْبٍد، أَْو أََمٍة.)النخعي(■   عليها ِعْتُق َرقَبٍَة ولَِزْوِجهَا َعلَْيهَا ُغرَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ أَْلقَْت َجنِينَْيِن فََصاِعًدا[م

 في كل واحد منهم غرة.)الزهري وربيعة والليث (■

ِ قال المؤلف: َوبِهََذا نَقُوُل؛ ِِلَنَّ ⊙ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ِديَةُ َجنِينِهَا »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ةُ: َعْبٍد  -َولَْو أَنَّهُْم َعَشَرةٌ  -َوُكلُّ َجنِيٍن « َعْبٌد، أَْو أََمةٌ  فَهَُو َجنِيٌن لَهَا، فَفِي ُكلِّ َجنِيٍن ُغرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. أَْو أََمٍة، فَلَْو قُتِلُوا بَْعَد اْلَحيَاِة فَفِي  ُكلِّ َواِحٍد ِديَةٌ، َوَكفَّاَرةٌ، َوبِاَّلَلَّ

ةَ اْلَواِجبَةُ فِي اْلَجنِيِن[م  8111]َمْسأَلَةٌ َمْن يَِرُث اْلُغرَّ

ا النَّصُّ  ا أَْو َخطَأا، ََل فِيَمْن  -َوأَمَّ يَِة اْلَمْوُروثَِة فِيَمْن قَتََل َعْمدا لَْم يَْقتُْل فَإِنََّما َجاَء فِي الدِّ

وُح لَْم يُْقتَْل قَطُّ، فَقِيَاٌس ِديَِة َمْن لَْم يُْقتَْل، َعلَى دِ  ا، َواْلَجنِيُن الَِّذي لَْم يُْنفَْخ فِيِه الرُّ يَِة أََحدا

ِه  -َمْن قُتَِل: بَاِطٌل  اْلقِيَاُس فَبَطََل هََذا  -لَْو َكاَن اْلقِيَاُس َحق اا؛ ِِلَنَّهُ قِيَاُس الشَّْيِء َعلَى ِضدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -  َوبِاَّلَلَّ

ا نَْحُن فَإِنَّ اْلقَْوَل ِعْنَدنَا  ٍد: َوأَمَّ ِ تََعالَى نَتَأَيَُّد  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ هَُو أَنَّ اْلَجنِيَن إْن تَيَقَّنَّا  -َوبِاَّلَلَّ

ةَ َمْوُروثَةٌ لَِوَرثَتِِه الَِّذيَن َكانُوا أَنَّهُ قَْد تََجاَوَز اْلَحْمَل بِِه ِمائَةا َوِعْشِريَن لَْيلَ  ٍة، فَإِنَّ اْلُغرَّ

يَِرثُونَهُ لَْو َخَرَج َحي اا فََماَت، َعلَى ُحْكِم اْلَمَواِريِث، َوإِْن لَْم يُوقِْن أَنَّهُ تََجاَوَز اْلَحْمُل بِِه 

ِه فَقَْط ، ةُ ِِلُمِّ َ تََعالَى قَاَل }َوَمْن  ِمائَةَ لَْيلٍَة َوِعْشِريَن لَْيلَةا فَاْلُغرَّ بُْرهَانُنَا َعلَى َذلَِك: أَنَّ َّللاَّ

 [ .١8قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهلِِه{ ]النساء: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َد َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن َمْن قُتَِل لَهُ بَعْ » -َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -فََذَكَر « ِخيَرتَْينِ  يَةَ، أَْو اْلُمفَاَداةَ  -َعلَْيِه الصَّ َعلَى َما َذَكْرنَا  -اْلقََوَد، أَْو الدِّ

نَِّة: أَنَّ ِديَةَ اْلقَتِيِل فِي اْلَخطَأِ  -قَْبُل  َواْلَعْمِد ُمَسلََّمةٌ ِِلَْهِل اْلقَتِيِل،  فََصحَّ بِاْلقُْرآِن، َوالسُّ

: نَقَلَهُ اْلقَْتُل َعْن اْلَحيَاِة إلَى اْلَمْوِت، بََِل ِخََلٍف ِمْن أَْهِل  َواْلقَتِيُل ََل يَُكوُن إَلَّ فِي َحيٍّ

 ِ ُ  -اللَُّغِة الَّتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن، َوبِهَا َخاطَبَنَا َرُسوُل َّللاَّ  .- َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ
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اِدِق اْلَمْصُدوِق.. ُسوِل الصَّ  َواْلَجنِيُن بَْعَد ِمائَِة لَْيلٍَة َوِعْشِريَن لَْيلَةا: َحيٌّ بِنَصِّ َخبَِر الرَّ

ا إَذا لَْم يُوقِْن أَنَّهُ تََجاَوَز ِمائَةَ لَْيلٍَة َوِعْشِريَن لَْيلَةا، فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن  أَنَّهُ لَْم يَْحيَا َوأَمَّ

، قَطُّ، فَإَِذا لَْم يَْحيَا قَطُّ، َوََل َكاَن لَهُ ُروٌح بَْعُد، َوََل قُتَِل، َوإِنََّما هَُو َماٌء، أَْو َعلَقَةٌ ِمْن َدمٍ 

ِه، فَإِْذ لَْيَس حَ  ي اا بََِل أَْو ُمْضَغةٌ ِمْن َعَضٍل، أَْو ِعظَاٌم، َولَْحٌم: فَهَُو فِي ُكلِّ َذلَِك بَْعُض أُمِّ

، فَلَْيَس لِدِ  ، فَلَْم يُْقتَْل، ِِلَنَّهُ ََل يُْقتَُل َمَواٌت، َوََل َميٌِّت، َوإِْذ لَْم يُْقتَْل، فَلَْيَس قَتِيَلا يَتِِه َشكٍّ

، فَإِْن َماتَْت ثُمَّ طََرَحْت اْلَجنِيَن  ةُ لَهَا بََِل َشكٍّ ْن أَنَّهُ أَتَمَّ َولَْم يُوقِ  -ُحْكُم ِديَِة اْلقَتِيِل.. فَاْلُغرَّ

؛ ِِلَنَّهُ بِنَْفِس اْلِجنَايَِة َوَجَب لَهَا، فَِهَي َمْوُروثَةٌ  -ِعْشِريَن َوِمائَةَ لَْيلٍَة  فَاْلَجنِيُن لَِوَرثَِة اِْلُمِّ

 َعْنهَا..

 -أقوال الفقهاء:

ةا.)النخعي(■  من أسقطت جنينها تُْعتُِق َرقَبَةا َوتُْعِطي أَبَاهُ ُغرَّ

 يرثه وإن كان أباه أو أمه.)الزهري َوهَُو قَْوُل َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن أَبِي َسلََمةَ، من قتله َل■

.  َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

ةٌ يَِرثُهَا، َويَِديِه.)الشعبي وأهل الظاهر(■   من َضَرَب اْمَرأَتَهُ َحتَّى أَْسقَطَْت، فَعلَْيِه ُغرَّ

 -األحاديث:

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َعْن ■  ِ »َعْبِد َّللاَّ ثَنَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحدَّ َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

ا، ثُمَّ يَُكوُن َعلَقَةا  ِه أَْربَِعيَن يَْوما اِدُق اْلَمْصُدوُق، قَاَل يُْجَمُع أََحُدُكْم َخْلقُهُ فِي بَْطِن أُمِّ الصَّ

وَح ِمْثَل َذلَِك، ثُمَّ يَ  ُكوُن فِي َذلَِك ُمْضَغةا ِمْثَل َذلَِك، ثُمَّ يُْرَسُل إلَْيِه اْلَملَُك فَيَْنفُُخ فِيِه الرُّ

 )صحيح(« َويُْؤَمُر بِأَْربَِع َكلَِماٍت: ِرْزقُهُ َوأََجلُهُ َوَعَملُهُ َوَشقِيٌّ أَْو َسِعيدٌ 

[م  ....80٢8]َمْسأَلَةٌ َجنِين اِْلََمِة ِمْن َسيِِّدهَا اْلُحرِّ

يَِّة ُعْشُر ِديَتَِها[م مِّ  8111]َمْسأَلَةٌ فِي َجنِيِن الذِّ

يَِّة ُعْشُر ِديَتِهَا  مِّ َوهََذا قَْوٌل إنََّما قَاُسوهُ َعلَى قَْولِِهْم فِي تَْقِويِم  -قَاَل قَائِلُوَن فِي َجنِيِن الذِّ

ا  ِة بَِخْمِسيَن ِدينَارا  َوهَُو قَْوٌل ظَاِهُر اْلَخطَأِ. -اْلُغرَّ

اِرِب  ةَ َعْبٍد أَْو أََمٍة يُْقَضى َعلَى َعاقِلَِة الضَّ ا ُغرَّ يَِّة أَْيضا مِّ َواْلقَْوُل ِعْنَدنَا أَنَّ فِي َجنِيِن الذِّ

ا أَْو أََمةا  فَيَْدفََعانِِه، أَْو يَْدفََعانِهَا إلَى َمْن تَِجُب لَهُ، فَإِْن لَْم  -َكافَِرْيِن  -بِِه، فَيَْطلُبُوَن ُغََلما

ِة ُجْملَةا إَذا ُعِدَمْت أَقَلُّ َما  -َواْلقِيَمةُ فِي هََذا  -لَْو ُوِجَد  -وَجَدا فَبِقِيَمِة أََحِدِهَما يُ  َوفِي اْلُغرَّ

 ِ َصلَّى  -يُْمِكُن، إْذ ََل يَُجوُز أَْن يَْلَزَم أََحٌد َغَراَمةا، إَلَّ بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَ  ةُ « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -ْيِه َوَسلََّم َّللاَّ لَْو  -فَأَقَلُّ َما َكانَْت تَُساِوي اْلُغرَّ

ي اا َضَرَب اْمَرأَةا ُمْسلَِمةا َخطَأا فَأَْسقَطَْت  -ُوِجَدْت  .. َولَْو أَنَّ ِذمِّ َواِجٌب َعلَى اْلَعاقِلَِة بِالنَّصِّ

ا أَْو أََمةا َكافَِرةا َوََل بُدَّ َجنِيناا: يُكَ  ا َكافِرا َوََل يَُجوُز أَْن يَْبتَاَع  -لَُّف أَْن تَْبتَاَع َعاقِلَتُهُ َعْبدا

ا َوََل أََمةا ُمْسلَِمةا  ا ُمْسلِما ِة اْلَمْذُكوَرِة  -َعْبدا قَبَةُ اْلَكافَِرةُ تُْجِزي فِي اْلُغرَّ َسَواٌء َكاَن  -َوالرَّ

ا اْلَجانِي َوَعا َوإِنََّما اْلَواِجُب َعْبٌد أَْو أََمةٌ فَقَْط، َكَما َحَكَم  -قِلَتُهُ: ُمْسلِِميَن، أَْو َكانُوا ُكفَّارا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ [ }إِْن هَُو إَِل ٢}َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى{ ]النجم:  -َصلَّى َّللاَّ

ا َما نَقََص اِْلََمةَ إْلقَاُء اْلَجنِيِن، [ }َوَما كَ ٢َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم:  اَن َربَُّك نَِسي اا{.. َوأَمَّ

ِة؛ ِِلَنَّهُ َماٌل أَْفَسَدهُ فََعلَْيِه  فَهَُو اْلَواِجُب َعلَى اْلَجانِي فِي َمالِِه َوََل بُدَّ، ِزيَاَدةا َعلَى اْلُغرَّ
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ِ تََعا -َضَمانُهُ َعلَى َما قَْد َذَكْرنَا    لَى التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ َجنِيُن اْلبَِهيَمِة[م

 -أقوال الفقهاء:

تُقَاَم اْلبَِهيَمةُ فِي بَْطنِهَا َولَُدهَا، ثُمَّ تُقَاَم بَْعَد أَْن تَْطَرَح َجنِينَهَا، فَيَُكوُن فَْضُل َما بَْيَن ■ 

 .)قول المؤلف وهو قول أبي الزناد(َذلَِك َعلَى الَِّذي أََصابَهَا َحتَّى َطَرَحْت َجنِينَهَا 

لَع فيحكم فيها باجتهاد ■  نََرى َجنِيَن اْلبَِهيَمِة إلَى اْلُحْكِم بِقِيَمٍة إنََّما اْلبَِهيَمةُ ِسْلَعةٌ ِمْن السِّ

 اْلمام ِ.)الزهري(

ِه.)مالك والحسن بن حي وقال مالك: فِي َجنِينِ ■   فِي َجنِيِن اْلفََرِس ُعْشَر قِيَمِة أُمِّ

هَا(  اْلبَِهيَمِة ُعْشُر قِيَمِة أُمِّ

يًّا ثُمَّ أَْسلََم اْلقَاتُِل[م يٌّ قَتََل ِذمِّ  8111]َمْسأَلَةٌ َكافٌِر ِذمِّ

ي اا ثُمَّ أَْسلََم اْلقَاتُِل بَْعَد قَْتلِِه اْلَمْقتُوَل، أَْو قَْبَل َمْوِت ا ي اا قَتََل ِذمِّ ا ِذمِّ ََل ْلَمْقتُوِل: فَ َولَْو أَنَّ َكافِرا

 ِ ؛ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََوَد َعلَى اْلقَاتِِل أَْصَلا ََل يُْقتَُل ُمْؤِمٌن » -َصلَّى َّللاَّ

 « .بَِكافِرٍ 

يَةَ قَْبَل إْسََلِم قَاتِِل َولِيِِّهْم، أَْو فَاُدوهُ ثُمَّ أَسْ  -قَالُوا: َوِديَةُ اْلَمْقتُوِل  لََم: بَقِيَْت إْن اْختَاُروا الدِّ

اْلَغَراَمةُ لَهُْم َعلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ َماٌل اْستََحقُّوهُ ِعْنَدهُ، َواِْلَْمَواُل تَِجُب لِْلَكافِِر َعلَى اْلُمْؤِمِن، 

ِ »َوقَْد  -َولِْلُمْؤِمِن َعلَى اْلَكافِِر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماَت َرُسوُل َّللاَّ َوِدْرُعهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن َشِعيٍر أََخَذهَا َمْرهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ونَةٌ ِعْنَد يَهُوِديٍّ فِي ثَََلثِيَن َصاعا لِقُوِت  -َصلَّى َّللاَّ

ا ثُمَّ َماَت «.. أَْهلِهِ  فَاْلقََوُد لَهُ َواِجٌب؛ ِِلَنَّهُ  -َوهَُو ُمْسلٌِم  -فَلَْو أَنَّ اْلَمْجُروَح أَْسلََم أَْيضا

ِ ُمْؤِمٌن بُِمْؤمِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ٍن، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلُمْؤِمنُوَن تَتََكافَأُ » -َصلَّى َّللاَّ

 « .ِدَماُؤهُمْ 

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ يُّ ثُمَّ َماَت -َرِحَمهُ َّللاَّ مِّ ا فَأَْسلََم الذِّ ا َظالِما ي اا َعْمدا ا َجَرَح ِذمِّ : فَلَْو أَنَّ ُمْسلِما

ةا، َوََل قََوَد فِي اْلُجْرِح ِِلَنَّ اْلُجْرَح ِمْن ذَ  لَِك اْلُجْرِح فَاْلقََوُد فِي َذلَِك بِالسَّْيِف َخاصَّ

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَل{ ]النساء:  َحَصَل، َوََل قََوَد فِيِه لِْلَكافِِر }َولَْن يَْجَعَل َّللاَّ

ا أَْسلََم ثُمَّ َما0٢0 ا [ فَلَمَّ ا ِمْن ِجنَايَِة ظُْلٍم يَُماُت ِمْن ِمْثلِهَا: َحَصَل َمْقتُوَلا َعْمدا  -َت ُمْسلِما

، ثُ  بِيُّ مَّ َوهَُو ُمْسلٌِم.. فَلَْو أَنَّ َصبِي اا، أَْو َمْجنُوناا َجَرَحا إْنَساناا، ثُمَّ َعقََل اْلَمْجنُوُن َوبَلََغ الصَّ

َك، ََل ِديَةَ، َوََل قََوَد، ِِلَنَّهُ َماَت ِمْن ِجنَايَِة هََدٍر ََل ُحْكَم َماَت اْلَمْجُروُح، فَََل َشْيَء فِي َذلِ 

يَةَ َعلَى  لَهَا.. فَإِْن قِيَل: قَْد قُْلتُْم فِي الَِّذي يَْرِمي َحْربِي اا ثُمَّ يُْسلُِم، ثُمَّ يَُموُت: إنَّ فِيِه الدِّ

يَةَ فِيَمنْ  يَةَ فِيَمْن  اْلَعاقِلَِة، فََكْيَف تَْجَعلُوَن الدِّ َماَت ِمْن ِجنَايٍَة َمأُْموٍر بِهَا، َوََل تَْجَعلُوَن الدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -َماَت ِمْن ِجنَايَِة هََذا؟ فَقَْد قُْلنَا  : هََكَذا قُْلنَا؛ ِِلَنَّ اْلَجانَِي اْلَمأُْموَر -َوبِاَّلَلَّ

ٌم فِي قَْتِل اْلَخطَأِ َكفَّاَرةا أَْو َكفَّاَرةا َوِديَةا َعلَى َعاقِلَتِِه، بِتِْلَك اْلِجنَايَِة ُمَخاطٌَب ُمَكلٌَّف ُمْلزَ 

، َوََل ُمَكلَّفَْيِن َشِريَعةا فِي قَْتِل َعْمٍد، َوََل فِي  بِيُّ ُمَخاَطبَْيِن أَْصَلا َولَْيَس اْلَمْجنُوُن َوالصَّ

 قَْتِل َخطَأٍ..

 8111]َمْسأَلَةٌ َكْسُر َعْظِم اْلَميِِّت[م

ا اْلقَْتُل فَََل  -َمْن َجَرَح َميِّتاا، أَْو َكَسَر َعْظَمهُ، أَْو أَْحَرقَهُ، فَََل َشْيَء َعلَْيِه فِي َذلَِك فَ  أَمَّ
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ا اْلُجْرُح َواْلَكْسُر، فَلَْو ُوِجَد فِيِه ِخََلٌف لََوَجَب  -َشكَّ فِيِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس قَاتَِلا  َوأَمَّ

ْجَماُع فِي أَْن ََل قََوَد فِي َذلَِك َوَجَب اْلُوقُوُف ِعْنَد  -َواٌن اْلقَِصاُص؛ ِِلَنَّهُ ُعدْ  َوإِْن َصحَّ اْْلِ

ْجَماِع، َوإَِلَّ فَقَْد قَاَل تََعالَى }َواْلُجُروَح قَِصاٌص{ ]المائدة:  [ َوهََذا ُجْرٌح ٢٥اْْلِ

 َوَجاِرٌح.

[ ، َوقَاَل تََعالَى }فََمِن اْعتََدى ٢1{ ]الشورى: َوقَاَل تََعالَى: }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا

[ ، َوهََذا اْلفِْعُل بِاْلَميِِّت َسيِّئَةٌ 0١٢َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

 َواْعتَِداٌء، فَاْلقَِصاُص َواِجٌب فِي َذلَِك إَلَّ أَْن يَْمنََع ِمْنهُ إْجَماٌع.

َ تََعالَى قَاَل }َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ{  فَإِْن قِيَل: إنَّ َّللاَّ

[ َوقَاَل تََعالَى }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى ٢٥]المائدة: 

ِ{ ]الشورى:  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق: هََذا [ فََدلَّ هَ ٢1َّللاَّ ؟ قُْلنَا، َوبِاَّلَلَّ َذا َعلَى أَنَّ َذلَِك ُكلَّهُ لِْلَحيِّ

ةَ لَُكْم فِيِه لَِوْجهَْيِن: أََحُدهَُما  : أَنَّ اِْلَْمَر بِاْلقَِصاِص َواَِلْعتَِداِء ُعُموٌم، ثُمَّ قَْد -ََل ُحجَّ

َدقَِة بَْعُض الْ   ُمْعتََدى َعلَْيِهْم ُدوَن بَْعٍض.يَُخصُّ بِاْلَعْفِو َوالصَّ

اِدِق }فََمْن تََصدََّق بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ  -َواْلَوْجهُ الثَّانِي  أَنَّهُ تََعالَى لَْم يَْمنَْع بِقَْولِِه تََعالَى الصَّ

ِ ٢٥لَهُ{ ]المائدة:  اِدِق }فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ { ]الشورى: [ َوََل بِقَْولِِه الصَّ

٢1 ، بِيِّ [ ِمْن أَْن يَُكوَن اْلقَِصاُص َواِجباا لَِمْن ََل َعْفَو لَهُ َوََل َصَدقَةَ، َكاْلَمْجنُوِن َوالصَّ

 فَيَُكوُن اْلَميُِّت َداِخَلا فِي هََذا اْلُعُموِم..

 -األحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكْسُر َعْظِم اْلَميِِّت َكَكْسِرِه »قَاَل  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() ََل يُْسنَُد إَلَّ ِمْن طَِريِق َسْعِد ْبِن َسِعيٍد اِْلَْنَصاِريِّ أَِخي يَْحيَى ْبِن َسِعيٍد «)َحي اا

ا ََل يُْحتَجُّ بِِه( -  َوهَُو َضِعيٌف ِجد ا

 8111]َمْسأَلَةٌ اْلَوَكالَةُ فِي اْلقََوِد[م

ِ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى  أَْمرُ  لُهَا: قَْوُل َّللاَّ اْلَولِيِّ بِأَْن يُْؤَخَذ لَهُ اْلقََوُد َجائٌِز لِبََراِهيَن: أَوَّ

 [ َواْلقََوُد: بِرٌّ َوتَْقَوى، فَالتََّعاُوُن فِيِه َواِجٌب.8اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة: 

ِ َوثَانِيهَا: َما قَْد َصحَّ َعْن َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ ِمْن أَْمِرِه بِاْلقََوِد ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا لُِكلِّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْليَهُوِديِّ الَِّذي َرَضَخ َرْأَس اْلَجاِريَِة بِاْلَحَجِر، فََكاَن أَْمُرهُ  ُعُموما

 َمْن َحَضَر.

ِة أَنَّ ال ْلطَاَن إَذا أَْوَجَب لَهُ َما لَِولِيٍّ ِمْن اْلقَْتِل فَإِنَّهُ يَأُْمُر َمْن يَْقتُُل، َوثَالِثُهَا: إْجَماُع اِْلُمَّ سُّ

ْلطَاُن َولِيٌّ ِمْن اِْلَْولِيَاِء، فَََل يَُجوُز تَْخِصيُصهُ بَِذلَِك ُدوَن َسائِِر اِْلَْولِيَاِء.  َوالسُّ

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ اَن َذلَِك َكَذلَِك، فََجائٌِز، إَذا أََمَر اْلُمولَى َمْن يَأُْخُذ لَهُ : فَإَِذا كَ -َرِحَمهُ َّللاَّ

ِ تََعالَ  ى، اْلقََوَد أَْن يَِغيَب فَيَْستَقِيَد اْلَمأُْموُر، َوهَُو َغائٌِب، إْذ قَْد َوَجَب اْلقََوُد بِيَقِيِن أَْمِر َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَْمِر َرُسولِِه  َولَْم يَْشتَِرْط اْلَولِيُّ فِي َذلَِك ِمْن َمِغيٍب }َوَما َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ

 [ .٦٢َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

َوََل يَِصحُّ َعْفُو  -فَإِْن َغاَب اْلَولِيُّ ثُمَّ َعفَا، فَلَْيَس َعْفُوهُ بَِشْيٍء، َوََل َشْيَء َعلَى اْلقَاتِِل 

اْلَمأُْموَر بِاْلقََوِد َويَِصحُّ ِعْنَدهُ.. فَإِْن قَتَلَهُ اْلَمأُْموُر بِاْلقََوِد بَْعَد  اْلَولِيِّ إَلَّ بِأَْن يَْبلَُغ َذلِكَ 
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ِة اْلَخبَِر ِعْنَدهُ بَِعْفِو اْلَولِيِّ فَهَُو قَاتُِل َعْمٍد، أَْو َخائُِن َعْهٍد، َوَعلَْيِه اْلقََوُد، َوَكَذلَِك لَ  ْو ِصحَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ِْلَْخُذ بِاْلقََوِد َواِجٌب، َكَما أََمَر بِِه ُجنَّ اْْلِمُر َوََل فَْرَق، فَا  َوبِاَّلَلَّ

 8112]َمْسأَلَةٌ قَطََع َذَكَر ُخْنثَى ُمْشِكٍل َوأُْنثَيَْيِه[م

َكٌر: اْلقََوُد َمْن قَطََع َذَكَر ُخْنثَى ُمْشِكٍل َوأُْنثَيَْيِه؟ فََسَواٌء قَاَل: أَنَا اْمَرأَةٌ، أَْو قَاَل: أَنَا ذَ 

ا َوأُْنثَيَْيِن   َوَكَذلَِك لَْو قَطََعْت اْمَرأَةٌ َشْفَرْيِه َوََل فَْرَق. -َواِجٌب؛ ِِلَنَّهُ ُعْضٌو يَُسمَّى َذَكرا

 َوَمْن َكانَْت لَهُ ِسنٌّ َزائَِدةٌ أَْو إْصبٌَع َزائَِدةٌ فَقَطََعهَا قَاِطٌع اُْقتُصَّ لَهُ ِمْنهُ، ِمْن أَْقَرِب ِسنٍّ 

ْصبَِع؛ ِِلَنَّهَا ِسنٌّ َوأُْصبٌُع َوََل فَْرَق بَْيَن أَْن  ، َوأَْقَرِب إْصبٍَع إلَى تِْلَك اْْلِ نِّ إلَى تِْلَك السِّ

يَْبقَى اْلُمْقتَصُّ ِمْنهُ لَْيَس لَهُ إَلَّ أَْربَُع أََصابَِع، َويَْبقَى لُِمْقتَصٍّ لَهُ َخْمُس أََصابَِع، َوبَْيَن أَْن 

بَّابَةُ َوْحَدهَا يُْقطََع مَ  َسبَّابَةُ َسالِِم اِْلََصابِِع؟ ََل ِخََلَف فِي أَنَّ  -ْن لَْيَسْت لَهُ إَلَّ السَّ

اْلقَِصاَص فِي َذلَِك، َويَْبقَى اْلُمْقتَصُّ َذا أَْربَِع أََصابَِع َويَْبقَى اْلُمْقتَصُّ ِمْنهُ ََل أُْصبَُع لَهُ، 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي اِْلَْسنَ   اِن َوََل فَْرَق، َوبِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ تََشاحَّ اأْلَْولِيَاُء فِي تََولِّي قَْتِل قَاتِِل َولِيِِّهْم[م

أَْو َعلَى  َوإَِذا تََشاحَّ اِْلَْولِيَاُء فِي تََولِّي قَْتِل قَاتِِل َولِيِِّهْم ،قِيَل لَهُْم: إْن اتَّفَْقتُْم َعلَى أََحِدُكمْ 

، فََذلَِك لَُكْم َوإَِلَّ أَْقَرْعنَا بَْينَُكْم، فَأَيُُّكْم َخَرَجْت قُْرَعتُهُ تََولَّى اْلقَِصاَص  َوهََذا قَْوُل  -أَْجنَبِيٍّ

ُ.. َوََل يَُجوُز إْسقَاطُ َحقُّ ِذي َحقٍّ إَلَّ لَِضُروَرٍة َمانَِعٍة ََل َسبِيلَ  -الشَّافِِعيِّ   َرِحَمهُ َّللاَّ

َل لَُكْم َما  ِ تََعالَى }َوقَْد فَصَّ ؛ لِقَْوِل َّللاَّ ، فَإَِذا َكاَن َذلَِك َسقَطَ اْلَحقُّ َمَعهَا إلَى تَْوفِيَِة اْلَحقِّ

َم َعلَْيُكْم إَِل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ ]اِلنعام:   [ .00١َحرَّ

ٌم َعلَْينَا َمْنُعهَُما ِمْن َحقِِّهَما، َونَ  وَن إلَى إْسقَاِط َحقِّ أََحِدِهَما، إْذ ََل َونَْحُن ُمَحرَّ ْحُن ُمْضطَرُّ

ا فَََل يَُجوُز لَنَا َما لَْم  يَن إلَى إْسقَاِط َحقِِّهَما َجِميعا َسبِيَل إلَى َغْيِر َذلَِك، َولَْسنَا ُمْضطَرِّ

 يَِحلُّ إيقَاُف اِْلَْمِر َحتَّى نَْضطَرَّ إلَْيِه فَقَْد بَطََل أَْن نَأُْمَر َغْيَرهَُما بَِغْيِر ِرَضاهَُم.. َوََل 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. ا ِمْن َحقِِّهَما، َوهََذا ََل يَُجوُز، بِاَّلَلَّ  يَتَّفِقَا؛ ِِلَنَّ فِي َذلَِك َمْنَعهَُما َجِميعا

 8111]َمْسأَلَةٌ أََخاف إْنَسانًا فَقَطََع َساقَهُ َوَمْنِكبَهُ َوأَْنفَهُ َوقَتَلَهُ[م

اف إْنَساناا فَقَطََع َساقَهُ َوَمْنِكبَهُ َوأَْنفَهُ َوقَتَلَهُ، فَلَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل أَْن يَْفَعَل بِِه ُكلَّ َذلَِك، َمْن أَخَ 

َولَهُ أَْن يَْقتُلَهُ ُدوَن أَْن يَْفَعَل بِِه َشْيئاا ِمْن َذلَِك، َولَهُ أَْن يَْفَعَل بِِه ُكلَّ َذلَِك أَْو  -َويَْقتُلَهُ 

َضهُ، َوََل يَْقتُلَهُ، لَِكْن يَْعفَُو َعْنهُ، بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّ ُكلَّ هَِذِه اِْلَْفَعاِل قَْد َوَجَب لَهُ أَْن بَعْ 

ا َمْنُدوٌب إلَى اْلَعْفِو َعْن ُكلِّ َذلَِك َوَعْن  ْمنَا قَْبُل، َوهََذا أَْيضا ا َعلَى َما قَدَّ يَْفَعلَهَا قَِصاصا

 قِِّه فََعَل فََذلَِك لَهُ، َوأَيَّ َحقِِّه تََرَك فََذلَِك لَهُ.بَْعِضِه، فَأَيَّ حَ 

 -أقوال الفقهاء:

ا َعلَى أَْن ََل يَْقتُلَهُ فَََل.)الشافعي(■   لَهُ أَْن يَْقطََع ِذَراَعهُ َويُِخيفَهُ َعلَى أَْن يَْقتُلَهُ، َوأَمَّ

 هَاَن لَهُ بِِه.قال المؤلف: َوهََذا َخطَأٌ؛ ِِلَنَّهُ تَْخِصيٌص ََل بُرْ ⊙

ا فَإِْن قَاَل: فِي َذلَِك تَْعِذيٌب لَهُ؟ قُْلنَا: نََعْم، فََكاَن َماَذا؟ َوإَِذا أَبَاَح لَهُ تَْعِذيبَهُ فَأَتَى بِبَْعِض مَ 

َ  -أُبِيَح لَهُ َوَعفَا َعْن اْلبَْعِض، فَقَْد أَْحَسَن فِي ُكلِّ َذلَِك، َولَْم يَتََعدَّ   تََعالَى قَطُّ َوَما َوَجْدنَا َّللاَّ

 أَْلَزَم اْستِيفَاَء اْلَحقِّ ُكلِِّه َوَمنََع ِمْن اْلَعْفِو َعْن بَْعِضِه.

ِ »بَْل قَْد َصحَّ النَّصُّ بِِخََلِف قَْوِل الشَّافِِعيِّ ُجْملَةا َوهَُو  ُ َعلَْيِه  -فِْعُل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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َعاِة  بِاْلُعَرنِيِّيَن إْذ قَطَعَ  -َوَسلََّم  ا بَِما فََعلُوا بِالرُّ أَْيِديَهُْم َوأَْرُجلَهُْم َوَسَمَل أَْعيُنَهُْم قَِصاصا

ِة يَْستَْسقُوَن فَََل يُْسقَْوَن َحتَّى َماتُوا  « .َوتََرَكهُْم بِاْلَحرَّ

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{.. ُ تََعالَى }لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ  َوقَْد قَاَل َّللاَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ قَطََع أُْصبَُع آَخَر َعْمًدا فََسأََل اْلقََوَد[م

ا فََسأََل اْلقََوَد؟ أَقَْدنَا لَهُ ِمْن ِحينِِه َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل فَإِْن تَآَكلَتْ   َمْن قَطََع أُْصبَُع آَخَر َعْمدا

 نَّهَا تَلِفَْت بُِعْدَواٍن َوظُْلٍم.اْليَُد فََذهَبَْت َوبَِرَئ، فَلَهُ اْلقََوُد ِمْن اْليَِد؛ ِِلَ 

ا فََذهَبَْت ِمْنهَا َعْينَاهُ اُْقتُصَّ لَهُ ِمْن اْلُموِضَحِة َوِمْن  َوَكَذلَِك لَْو َجَرَحهُ ُموِضَحةا َعْمدا

ا َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء  تََولََّد ِمْن ِجنَايَِة فَلَْو َماَت ِمْنهَا قُتَِل بِِه؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َذلَِك  -اْلَعْينَْيِن َمعا

ُعْدَواٍن.. فَلَْو أَنَّ اْلَمْجنِيَّ َعلَْيِه قَطََع َكفَّ نَْفِسِه، َخْوَف ِسَرايَِة اِْلََكلَِة فَََل َضَماَن َعلَى 

فَلَْو  -تَْبَرأُ  اْلَجانِي؛ ِِلَنَّ َذهَاَب اْليَِد َكاَن بِاْختِيَاِر قَاِطِعهَا، ََل ِمْن فِْعلِِه، َولََعلَّهَا لَْو تََرَكهَا

قَطََع إْنَساٌن أُْنُملَةا لَهَا طََرفَاِن، فَإِْن قَطََع ُكلَّ طََرٍف فِي أَْصلِِه قُِطَع ِمْن يَِدِه أُْنُملَتَاِن 

َوََل  َكَذلَِك، فَلَْو قَطََع فِي اِْلُْصبُِع قَْبَل اْفتَِراِق اِْلُْنُملَتَْيِن: قُِطَع لَهُ ِمْن َذلَِك اْلَمْوِضِع فَقَْط،

َ تََعالَى يَقُوُل }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاعْ  تَُدوا َمِزيَد، َوََل أَْرَش لَهُ فِي اِْلُْنُملَِة الثَّانِيَِة؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

 [ ..0١٢َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: 

 -أقوال الفقهاء:

ا تَْعِجيُل اْلقَِصاِص ِمْن اِْلُصْ ■  بُِع َواْلُموِضَحِة؟ فَنََعْم، فَإِْن َماَت بَْعَد َذلَِك فَاْلقََوُد فِي أَمَّ

يَةُ فَقَْط ، لَهُ فِي  ا َذهَاُب اْلَعْينَْيِن َواْليَِد فَقَْط فَإِنََّما فِي َذلَِك الدِّ ا ،َوأَمَّ النَّْفِس َواِجٌب أَْيضا

ائِدَ   ِة ُحُكوَمةٌ.)الشافعي(اِْلُْصبُِع اْلقََوُد، َولَهُ فِي اِْلُْصبُِع الزَّ

 8118]َمْسأَلَةٌ َهَدَم بَْيتًا َعلَى إْنَساٍن أَْو َضَربَهُ بَِسْيٍف َوُهَو َراقٌِد فَقََطَع َرْأَسهُ[م

فَقَطََع َرْأَسهُ، أَْو قَاَل: هََدْمت  -َوهَُو َراقٌِد  -َمْن هََدَم بَْيتاا َعلَى إْنَساٍن أَْو َضَربَهُ بَِسْيٍف 

ْيِف َوهَُو َميٌِّت: لَْم يُْلتَفَْت لَهُ، َوََل اْلبَْيَت َوهُ  َو قَْد َكاَن َماَت بَْعُد، أَْو قَاَل: َضَرْبته بِالسَّ

ْت  يَِميَن َعلَى أَْولِيَائِِه فِي َذلَِك، َوَوَجَب اْلقََوُد َعلَْيِه بِِمْثِل َما فََعَل؛ ِِلَنَّ اْلَميَِّت قَْد َصحَّ

لَى اْلَحيَاِة َحتَّى يَِصحَّ َمْوتُهُ، َوُمدَِّعي َمْوتِِه ُمدَِّعي بَاِطٍل، َواْنتِقَاُل َحيَاتُهُ بِيَقِيٍن، فَهَُو عَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َحاٍل، َوالدَّْعَوى ََل يَْلتَفُِت إلَْيهَا إَلَّ بِبَيِّنٍَة   َوبِاَّلَلَّ

 80٢٢ممٍّ فََماَت[]َمْسأَلَةٌ ُجِرَح ُجْرًحا يَُموُت ِمْن ِمْثلِِه فَتََداَوى بِسُ 

ا يَُموُت ِمْن ِمْثلِِه فَتََداَوى بُِسمٍّ فََماَت؟ فَاْلقََوُد َعلَى اْلقَاتِِل؛ ِِلَنَّهُ َوإِْن  َوَمْن ُجِرَح ُجْرحا

َوإِْن طََرَحهُ  -َماَت ِمْن فِْعِل نَْفِسِه، َوفِْعِل َغْيِرِه: فَِكََلهَُما قَاتٌِل، َوَعلَى اْلقَاتِِل اْلقََوُد 

ِ تَ  ا ََلِزَمةٌ لَهُ َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل، َوبِاَّلَلَّ يَةُ ُكلُّهَا أَْيضا يَةَ، فَالدِّ َعالَى َغْيُرهُ؟ فَإِْن اْختَاُروا الدِّ

 التَّْوفِيُق، َوهَُو َحْسبُنَا.

 -كتاب العواقل والقسامة:
 8111َمْسأَلَةُ: اْلَعَواقِِل م

ُ تََعالَى  فَإِْن قَاَل قَائٌِل: َكْيَف يَُجوزُ  اْلُحْكُم بِأَْن تَْغَرَم اْلَعاقِلَةُ َجِريَرةَ َغْيِرهَا؟ َوقَْد قَاَل َّللاَّ
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 [ .0٦٢}َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا َوَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

 [ ..٢2َوقَاَل تََعالَى }ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ{ ]المدثر: 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -ثُمَّ نَقُوُل  َ تََعالَى َحَكَم بِأَْن }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل -َوبِاَّلَلَّ : نََعْم إنَّ َّللاَّ

[ َوأَنَّ }ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب 0٦٢َعلَْيهَا َوَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

َونََعْم، ََل يَْجنِي أََحٌد َعلَى أََحٍد، َوََل تَْجنِي نَْفٌس َعلَى أُْخَرى، [ 80َرِهيٌن{ ]الطور: 

َصلَّى  -َولَِكنَّ الَِّذي قَاَل هََذا ُكلَّهُ، َوَحَكَم بِِه ..َوهَُو اْلُمْخبُِر لَنَا َعلَى لَِساِن َعْبِدِه َوَرُسولِِه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوهَُو تََعالَى َمَع َذلَِك اْلُموِجُب فِي  -َعْن اْلَخطَأِ َوالنِّْسيَاِن  أَنَّهُ قَْد َعفَا لَنَا -َّللاَّ

قَْتِل اْلَخطَأِ ِديَةا، َوَكفَّاَرةَ ِعْتِق َرقَبٍَة، أَْو ِصيَاَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن لَِمْن لَْم يَْقِدْر َعلَى 

 اْلَكفَّاَرِة.

َعلَى َعَصبَِة قَاتِِل اْلَخطَأِ َوأَْهِل بَْطنِِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوهَُو اْلُموِجُب َعلَى لَِساِن َرُسولِِه 

، ةَ اْلَواِجبَةَ فِي اْلَجنِيِن، َوُكلٌّ قَْوُل َحقٍّ  الَِّذي يَْنتَِمي إلَْيِهْم ِديَةَ قَْتِل اْلُمْؤِمِن َخطَأا، َواْلُغرَّ

 ٍض، َويُْستَْثنَى اِْلَقَلُّ ِمْن اِْلَْكثَِر.َوُكلٌّ ُحْكُمهُ َواِجٌب، يَُضمُّ بَْعُض َذلَِك إلَى بَعْ 

 ِ ُ  -َوََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْخُذ بَْعِض أََواِمِرِه ُدوَن بَْعٍض، َوََل َضْرُب أَْحَكاِم َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

.. -َعلَْيِه َوَسلََّم   بَْعِضهَا بِبَْعٍض، إْذ ُكلُّهَا فَْرٌض َوَحقٌّ

يَةَ َكانَْت َعلَى اْلقَبَائِِل فََوَجْدنَا َمْن جَ  ةا يَقُولُوَن: إنَّ الدِّ يَواِن َخاصَّ َعَل اْلَعاقِلَةَ َعلَى أَْهِل الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ يَواِن. -َصلَّى َّللاَّ  َحتَّى َجَعلَهَا ُعَمُر َعلَى الدِّ

يَواُن َرَجعَ  ِ  قَالُوا: فَإِْن بَطََل الدِّ ُ  -اِْلَْمُر إلَى َما َكاَن َعلَْيِه فِي َزَمِن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -َوأَبِي بَْكٍر  -َعلَْيِه َوَسلََّم  لَْم نَِجْد لَهُْم ُشْبهَةا َغْيَر هَِذِه ، َوهََذا الَِّذي  -َرِضَي َّللاَّ

َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أَْبطََل ُحْكَم اْلَعاقِلَِة الَِّذي َحَكَم بِِه إنَّ الَِّذي ادََّعْوهُ ِمْن أَنَّ عُ  -قَالُوهُ بَاِطٌل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ا آَخَر،  -َصلَّى َّللاَّ ثُمَّ َجَرى َعلَْيِه أَبُو بَْكٍر بَْعَدهُ، َوأَْحَدَث ُحْكما

ِ فَإِنَّهُ بَاِطٌل ََل أَْصَل لَهُ، َوَكِذٌب ُمْفتََرى.. فَوَ   -َجَب َعلَْينَا أَْن نَْنظَُر فِيَما قَالَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ تََعالَى: فََوَجْدنَاهُ  -َصلَّى َّللاَّ  -َونَُردَّ إلَْيِه النََّواِزَل فِي َذلَِك، َكَما أََمَر َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه  -قُولَهُ، َوَجاَء ُحْكُمهُ قَْد َكتََب َعلَى ُكلِّ بَْطٍن عُ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْمنَا َوَجاَء ُحْكُمهُ  -َوَسلََّم  ِة َكَما قَْد قَدَّ يَِة، َوفِي اْلُغرَّ : أَنَّ اْلَعاقِلَةَ هُْم -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي الدِّ

 فََصحَّ بِهََذا َما قُْلنَاهُ.. -اِْلَْولِيَاُء َوهُْم اْلَعَصبَةُ 

ِ فَوَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَب أَْن نَْبَدأَ فِي اْلَعْقِل بِاْلَعَصبَِة َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َوأَْن ََل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَتََجاَوَز اْلبَْطَن، َكَما َحدَّ َرُسوُل َّللاَّ َوأَْن ََل يُْلتَفََت إلَى ِديَواٍن،  -َصلَّى َّللاَّ

 إلَى أَْهِل َمِدينٍَة، إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك نَصُّ قُْرآٍن، َوََل ُسنَّةٌ، َوََل إْجَماٌع، َوََل قَْوُل َوََل 

َصاِحٍب، َوََل قِيَاٌس، لَِكْن يَُكلَُّف َذلَِك اْلَعَصبَةُ َحْيُث َكانُوا إلَى اْلبَْطِن، فَإِْن َجِهلُوا أَْو 

ْن قَْد تََعذََّر أَْمُرهُْم َِلْفتَِراِق ال نَّاِس فِي اْلبََِلِد، اْلَعَصبَةُ َواْلبَْطُن ِحينَئٍِذ ِمْن اْلَغاِرِميَن، َوِممَّ

لَِزَمْتهُْم تِْلَك اْلَغَراَمةُ، َوَوَجبَْت فِي أَْمَوالِِهْم، فَإِْذ هُْم ِمْن اْلَغاِرِميَن فَيَُؤدَّى َحقُّهُْم فِي 

َدقَاِت فِي َسْهِم اْلَغاِرِميَن فَيُؤَ  فَهََذا ُحْكُم اْلَعاقِلَِة قَْد بَيَّنَّاهُ  -دَّى َعْنهُْم ِمْن َذلَِك الصَّ

 َوأَْوَضْحنَاهُ.

 -أقوال الفقهاء:
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 ََل أَْدِري َما اْلَعاقِلَةُ؟ )عثمان البتي(■ 

ِة َمالِِه ■  لَى أَْهِل يَْعنِي: َماَل اْلَجانِي، َوَما َزاَد َعلَى َذلَِك عَ  -الثُّلُُث فِيَما ُدونَهُ، فِي َخاصَّ

يَواِن.)الزهري(  الدِّ

يَةُ فِي قَْتِل اْلَخطَأِ َعلَى اْلَعاقِلَِة فِي ثَََلِث ِسنِيَن ِمْن يَْوِم يُْقَضى بِهَا ■  َواْلَعاقِلَةُ: هُْم  -الدِّ

يَ  ُجُل ِمْنهُْم ِمْن الدِّ ِة أَْربََعةَ َدَراِهَم أَْهُل ِديَوانِِه، يُْؤَخُذ َذلَِك ِمْن أُْعِطيَّاتِِهْم، َحتَّى يُِصيَب الرَّ

يَوا ِن ، أَْو ثَََلثَةا، فَإِْن أََصابَهُ أَْكثَُر َضمَّ إلَْيِهْم أَْقَرَب اْلقَبَائِِل إلَْيِهْم فِي النََّسِب ِمْن أَْهِل الدِّ

يَةُ َعلَى َعاقِلَتِِه  يَواِن، فُِرَضْت الدِّ  -َرِب فَاِْلَْقَرِب اِْلَقْ  -َوإِْن َكاَن اْلقَاتُِل لَْيَس ِمْن أَْهِل الدِّ

ُجُل ِمْن  فِي ثَََلِث ِسنِيَن َويَُضمُّ إلَْيِهْم أَْقَرُب اْلقَبَائِِل إلَْيِهْم فِي النََّسِب َحتَّى يُِصيَب الرَّ

يَِة ثَََلثَةَ َدَراِهَم أَْو أَْربََعةا.)أبو حنيفة وأصحابه(  الدِّ

يَةُ تَُكوُن ِعْنَد اِْلَْعِطيَِة َعلَى الرِّ ■   َجاِل.)سفيان الثوري(الدِّ

َجاِل فِي َعِطيَِّة اْلُمقَاتَلَِة.)الحسن بن حي(■   اْلَعْقُل َعلَى ُرُءوِس الرِّ

اْلَعْقُل َعلَى اْلقَاتِِل، َوَعلَى اْلقَْوِم الَِّذيَن يَأُْخُذ َمَعهُْم اْلَعطَاَء، َوََل يَُكوُن َعلَى قَْوِمِه ِمْنهُ ■ 

 َشْيٌء.)الليث بن سعد(

لَةَ َعلَى قَْوِمِه الَِّذيَن َمَعهُ فِي اْلَمِدينَِة َونَْحِوهَا، ََل َعلَى َمْن َكاَن ِمْنهُْم فِي اْلَعاقِ ■ 

 اْلبَاِديَِة.)مالك(

يَواِن، َواْلُحلَفَاِء: اِْلَْقَرُب فَاِْلَْقَرُب ِمْن بَنِي ■  اْلَعْقُل َعلَى َذِوي اِْلَْنَساِب ُدوَن أَْهِل الدِّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهَُما( أَبِيِه، ثُمَّ ِمنْ  ِه، ثُمَّ ِمْن بَنِي َجدِّ أَبِيِه.) الشَّافِِعيُّ  بَنِي َجدِّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكتََب النَّبِيُّ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َعلَى ُكلِّ بَْطٍن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ: أَنَّهُ ََل يَِحلُّ أَْن يُتََوالَى َمْولَى َرُجٍل بَِغْيِر إْذنِهِ  ُعقُولَهُ، ثُمَّ   صحيح(«)َكتََب َّللاَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ فِي َجنِيِن  -َصلَّى َّللاَّ

ِة اْمَرأٍَة ِمْن بَنِي لِْحيَاَن َسقَطَ َميِّتاا بِغُ  ٍة َعْبٍد أَْو أََمٍة، ثُمَّ إنَّ الَّتِي قََضى َعلَْيهَا بِاْلُغرَّ رَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تُُوفِّيَْت فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ بِأَنَّ ِميَراثَهَا لِبَنِيهَا َوَزْوِجهَا، َوأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَعْقَل َعلَى َعَصبَتِهَا

تَهَا بَِعُموِد فُْسطَاٍط »ِن ُشْعبَةَ قَاَل َعْن اْلُمِغيَرِة بْ ■   -َوِهَي ُحْبلَى  -َضَربَْت اْمَرأَةٌ َضرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَتَلَْتهَا َوإِْحَداهَُما لِْحيَانِيَّةٌ، فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ ِديَةَ اْلَمْقتُولَِة َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ةا  لَِما فِي بَْطنِهَا، فَقَاَل َرُجٌل ِمْن َعَصبَِة اْلقَاتِلَِة: أَنَْغَرُم ِديَةَ َمْن ََل  َعَصبَِة اْلقَاتِلَِة، َوُغرَّ

 ِ ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ، فَِمْثُل َذلَِك يُطَلُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََكَل َوََل نَطََق َوََل اْستَهَلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

يَةَ  أََسْجٌع َكَسْجِع اِْلَْعَراِب؟ قَاَل:  صحيح(«)َوَجَعَل َعلَْيِهْم الدِّ

ِة اْلَواِجُب فِي اْلَجنِيِن َعلَى َعاقِلَِة  يَةَ فِي قَْتِل اْلَخطَأِ َوفِي اْلُغرَّ قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ الدِّ

 ِ ِ، َوقَْد َصحَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ  -اْلقَاتِِل، َواْلَجانِي، بُِحْكِم َرُسوِل َّللاَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ِة اْلَجنِيِن، َوأَنَّهُْم أَْولِيَاُء اْلَجانِي الَّ  ِذيَن هُْم بَيََّن َمْن هُْم اْلَعاقِلَةُ اْلَغاِرَمةُ لِِديَِة اْلَخطَأِ، َولُِغرَّ

ِ ِمْن  -َعلَى َما أَْوَرْدنَا آنِفاا  -َعَصبَتُهُ َوُمْنتَهَاهُْم اْلبَْطُن الَِّذي هَُو ِمْنهُْم   -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َكتََب َعلَى ُكلِّ بَْطٍن ُعقُولَهُ. -َصلَّى َّللاَّ
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ْعبِيِّ قَاَل: ■  ِ »َعْن الشَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَعَل َرُسوُل َّللاَّ َعْقَل قَُرْيٍش َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف ُمْنقَِطٌع، َوفِيِه اْبُن أَبِي لَْيلَى، َوهَُو «)رِ قَُرْيٍش، َوَعْقَل اِْلَْنَصاِر َعلَى اِْلَْنَصا

 َسيُِّئ اْلِحْفِظ(

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكتََب َرُسوُل َّللاَّ ِكتَاباا بَْيَن  -َصلَّى َّللاَّ

ْصََلِح بَْيَن اْلُمهَاِجِريَن َواِْلَْنَصاِر: أَْن يَْعقِلُوا َمَعاقِلَهُْم، َويَْفُدو ا َعانِيَهُْم بِاْلَمْعُروِف، َواْْلِ

اُج ْبُن أَْرطَاةَ «) النَّاسِ   َوفِيِه ِمْقَسٌم َوهَُو َضِعيف( -َوهَُو َساقِطٌ  -َحجَّ

ِ »َعْن أَبِي ِرْمثَةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ َمَع أَبِي فَقَاَل: َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)هََذا َمَعَك؟ فَقَاَل: اْبنِي أَْشهَُد بِِه، قَاَل: أََما إنَّك ََل تَْجنِي َعلَْيِه َوََل يَْجنِي َعلَْيك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن النَّبِيُّ »َعْن ثَْعلَبَةَ ْبِن َزْهَدٍم اْليَْربُوِعيِّ قَاَل ■  يَْخطُُب  -َصلَّى َّللاَّ

ِ هَُؤََلِء بَنُو ثَْعلَبَةَ ْبِن يَْربُوٍع قَتَلُوا فََُلناا فِي فََجاَء نَاٌس ِمْن اِْلَ  ْنَصاِر فَقَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَجاِهلِيَِّة؟ فَقَاَل النَّبِيُّ  َوهَتََف بَِصْوتِِه: أَََل ََل تَْجنِي نَْفٌس َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 « .أُْخَرى

ْن َسِمعَ ■  يَةَ َعلَى اْلَعاقِلَِة فِي اِْلَْعِطيَِة.)ضعيف  َعمَّ ْعبِيَّ يَقُوُل: َجَعَل ُعَمُر الدِّ الشَّ

 منقطع(

: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل لَِعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فِي ِجنَايٍَة َجنَاهَا ■  َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

يَةَ َعلَى بَنِي أَبِيك فَقََسَمهَا َعلَى قَُرْيٍش.)صحيح(ُعَمُر: َعَزْمت َعلَْيك إَلَّ قََسْمت ا  لدِّ

َحابَِة  ، بَِحْضَرِة الصَّ ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: فَهََذا ُحْكُم ُعَمَر، َوَعلِيٌّ ِمْن  -َرِضَي َّللاَّ

تَْغَرُمهُ اْلَعاقِلَةُ َعلَى  اْلُمهَاِجِريَن َواِْلَْنَصاِر، َوََل يُْعَرُف َعلَْيِهَما ُمْنِكٌر ِمْنهُْم فِي قَْسِم َما

ةا َكَما قَاَل َمالٌِك.. يَواِن، َوََل َعلَى أَْهِل اْلَمِدينَِة َخاصَّ  اْلقَبِيلَِة، ََل َعلَى أَْهِل الدِّ

ْلَح فِي اْلَعْمِد أَْو اَِلْعتَِراِف بِقَْتِل اْلَخطَأِ[م  8111]َمْسأَلَة َهْل تَْحِمُل اْلَعاقِلَةُ الصُّ

ا، َوََل فَنَظَْرنَا  ا، َوََل ُصْلحا ا، َوََل َعْبدا فِيَما اْحتَجَّ بِِه َمْن قَاَل: ََل تَْحِمُل اْلَعاقِلَةُ َعْمدا

ُ  -اْعتَِرافاا؟ فََوَجْدنَاهُْم يَقُولُوَن: إنَّ هََذا قَْوٌل ُرِوَي َعْن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس  َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة َوََل يُْعَرُف لَهَُما ُمخَ  -َعْنهَُما  ةَ فِي  -الٌِف ِمْن الصَّ ةَ لَهُْم فِيِه، إْذ ََل ُحجَّ َوهََذا ََل ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

، ثُمَّ نَظَْرنَا فِيَما اْحتَجَّ بِِه أَْهُل اْلقَْوِل الثَّانِي: فََوَجْدنَاهُْم يَْذُكُروَن َما ُروِ  ْهِريِّ َي َعْن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ »قَاَل: بَلََغنِي أَنَّ  قَاَل فِي اْلِكتَاِب الَِّذي َكتَبَهُ بَْيَن قَُرْيٍش  -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْن تُِعينُوهُ فِي فَِكاٍك أَْو َعْقلٍ  ََل تَْحِملُهُ َواْلُمْفِرُج: ُكلُّ َما « َواِْلَْنَصاِر: ََل تَْتُرُكوا ُمْفَرجا

ا  -َوهََذا ُمْرَسٌل يُوِجُب أَْن تُِعيَن اْلَعاقِلَةُ فِيَما لَْم تَْحِمْل َجِميَعهُ  -اْلَعاقِلَةُ  َوقَْد ُرِوَي أَْيضا

 ِمْن ُعَمَر َكَما َذَكْرنَا.

و ا لَْم يَُكْن فِيَما اْحتَجُّ ةَ ِعْنَدنَا فِي ُمْرَسٍل، فَلَمَّ ا نَْحُن فَََل ُحجَّ ةٌ َوَجَب أَْن نَْنظَُر َوأَمَّ ا بِِه ُحجَّ

 -بِيَّ فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه ِمْن َذلَِك، فَبََدْأنَا بِاْلَعْمِد َما أُْلِزَم فِيِه ِديَةٌ، أَْو ُصولَِح فِيِه، فََوَجْدنَا النَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَلَْم يَُجْز أَْن نَُكلَِّف « ْم َحَرامٌ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيكُ »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى َوََل َرُسولُهُ  َعلَْيِه السَََّلُم .. فََوَجَب أَْن ََل  -َعاقِلَةا َغَراَمةا َحْيُث لَْم يُوِجْبهَا َّللاَّ

ْلَح فِي اْلَعْمِد ، ثُمَّ نَظَْرنَا فِي اَِلْعتِرَ  اِف بِقَْتِل اْلَخطَأِ، تَْحِمَل اْلَعاقِلَةُ اْلَعْمَد، َوََل الصُّ
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َ تََعالَى يَقُوُل }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا َوَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{  فََوَجْدنَا َّللاَّ

 [ .0٦٢]اِلنعام: 

يَةَ فِيمَ  ا َعلَى نَْفِسِه؛ ِِلَنَّ الدِّ ا أَقَرَّ بِِه َعلَى اْلَعاقِلَِة، ََل َوَوَجْدنَا اْلُمقِرَّ بِقَْتِل اْلَخطَأِ لَْيَس ُمقِر ا

ا َعلَى نَْفِسِه فََواِجٌب أَْن ََل يَُصدََّق َعلَْيِهْم، إَلَّ أَنَّنَا نَقُوُل: إنَّهُ إْن كَ  اَن َعلَْيِه، فَإِْذ لَْيَس ُمقِر ا

يَةَ َعلَى اْلَعاقِلَةِ   ، فَإِْن نََكلُوا فَََل َشْيَء لَهُْم.َعْدَلا َحلََف أَْولِيَاُء اْلقَتِيِل َمَعهُ َواْستََحقُّوا الدِّ

يَةُ َعلَى َعَواقِلِِهَما بََِل يَِميٍن، ِِلَنَّهَُما َشاِهدَ  ا فَلَْو أَقَرَّ اْثنَاِن َعْدََلِن بِقَْتِل َخطَأٍ َوَجبَْت الدِّ

 َعْدٍل َعلَى اْلَعاقِلَِة..

 -أقوال الفقهاء:

ا، َوََل اْصطَلََح اْلُمْسلُِموَن َعلَى أَْن ََل يَعْ ■  ا، َوََل ُصْلحا ا َوََل َعْبدا قِلُوا َعْمدا

اْعتَِرافاا.)الشعبي والنخعي والزهرى ويحيى بن سعيد وعروة بن الزبير، وعمر بن 

، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َوُسْفيَاُن  عبد العزيز وقال: إَل أن يتطوعوا و أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

، َواِْلَْوَزاِعيُّ   َوَمالٌِك، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم( الثَّْوِريُّ

 ََل تَْحِمُل اْلَعاقِلَةُ َشْيئاا ِمْن هََذا ُكلِِّه َولَِكْن تُِعينُهُ.)الزهري(■ 

 تحمل العاقلة دية المعترف في الخطأ.)عمر بن عبد العزيز(■

يَةُ  ََل دية على المقر ِ، لكن َإِْن لَْم يُتَّهَْم بَِمْن أَقَرَّ لَهُ ■  أَْقَسَم أَْولِيَاُء اْلَمْقتُوِل، َوَوَجبَْت الدِّ

 َعلَى اْلَعاقِلَِة.)مالك(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ ُمَكاتَباا قُتَِل َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ فَأََمَر  -َصلَّى َّللاَّ

، َوَما ََل ِديَةَ اْلَمْملُوكِ أَْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -  صحيح(«)يُوَدى َما أَدَّى ِديَةَ اْلُحرِّ

َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر قَاَل: إنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب، َوَمْرَواَن َكانَا يَقُوََلِن فِي ■ 

 ا ُرقَّ ِمْنهُ ِديَةَ اْلَعْبِد.)صحيح(اْلُمَكاتَِب أَنَّهُ يُوَدى ِمْنهُ ِديَةَ اْلُحرِّ بِقَْدِر َما أَدَّى، َومَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فََوَجْدنَا َرُسوَل َّللاَّ يِن َسمَّى  -َصلَّى َّللاَّ ةُ فِي الدِّ َوهَُو اْلُحجَّ

ا َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب  اهُ أَْيضا فِي  -ةٌ َوهَُو ُحجَّ  -َما يُوَدى فِي قَْتِل اْلَعْبِد " ِديَةا " َوَسمَّ

 اللَُّغِة " ِديَةا ".

يَةَ فِي النَّْفِس فِي اْلَخطَأِ َعلَى اْلَعاقِلَِة  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  َوَصحَّ  -أَنَّ الدِّ

ْجَماُع َعلَى أَنَّ فِي قَْتِل اْلَعْبِد اْلُمْؤِمِن َخطَأا: َكفَّاَرةا بِِعْتِق َرقَبٍَة، أَ  ْو ِصيَاِم َشْهَرْيِن اْْلِ

ْجَماِع: أَنَّ َما يُوَدى فِي اْلَعْبِد ِديَةٌ،  -ُمتَتَابَِعْيِن لَِمْن لَْم يَِجْد َرقَبَةا  ، َواْْلِ فََصحَّ بِالنَّصِّ

يَةُ َعلَى اْلَعاقِلَِة   َوبِهََذا نَقُوُل.. -َوالدِّ

ْعبِيِّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، قَاَل: الْ ■  ْلُح، َواَِلْعتَِراُف فِي َعْن الشَّ َعْمُد، َواْلَعْبُد، َوالصُّ

 َماِل اْلَجانِي ََل تَْحِملُهُ اْلَعاقِلَةُ.)ضعيف مرسل(

 8111]َمْسأَلَة ِمْقَداُر َما تَْحِملُهُ اْلَعاقِلَةُ[م

َدةٌ ََل ُسنَّةَ فِي َشيْ  ا اْختَلَفُوا َوَصحَّ أَنَّهَا آَراٌء ُمَجرَّ ٍء ِمْن َذلَِك َوََل قال ابن حزم: فَلَمَّ

َ تََعالَى يَقُوُل  ُ تََعالَى ِعْنَد التَّنَاُزِع فََوَجْدنَا َّللاَّ ُجوُع إلَى َما اْفتََرَض َّللاَّ إْجَماَع َوَجَب الرُّ

 [ اْْليَةَ.0٦٢}َوَل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا{ ]اِلنعام: 
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 [ .022بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة:  َوقَاَل تََعالَى }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكمْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  « .إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َصلَّى َّللاَّ

ْجَماُع َوقَْد َصحَّ فََوَجَب أَْن ََل تَْلَزَم اْلَعاقِلَةَ َغَراَمةٌ أَْصَلا إَلَّ َحْيُث أَْوَجبَهَا النَّصُّ َوا ْْلِ

ِة اْلَواِجبَِة فِي  النَّصُّ بِإِيَجاِب ِديَِة النَّْفِس فِي اْلَخطَأِ َعلَْيهَا َوَصحَّ النَّصُّ بِإِيَجاِب اْلُغرَّ

ا، لَْم يَأِْت نَصٌّ َوََل إْجَماٌع بِأَْن تَْلَزَم َغَراَمةٌ فِي َغْيِر َما ذَ  َكْرنَا اْلَجنِيِن َعلَى اْلَعاقِلَِة أَْيضا

ُ تََعالَى َوََل َرُسولُهُ  َوََل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََوَجَب أَْن ََل يَِجَب َعلَْيهَا َغَراَمةٌ لَْم يُوِجْبهَا َّللاَّ

، َوإِنََّما فِيهَا آثَاٌر َعْن اْثنَْي َعَشَر ِمْن التَّابِِعيَن  يَِصحُّ فِيهَا َكلَِمةٌ َعْن َصاِحٍب أَْصَلا

ِ  -فََصحَّ أَنَّهَا أَْقَواٌل ُعِذَر قَائِلُهَا بِاَِلْجتِهَاِد َوقَْصِد اْلَخْيِر  -َغْيَر ُمتَّفِقِيَن  ُمْختَلِفِينَ  َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 -أقوال الفقهاء:

يَةِ ■  ا، فَإِْن َكاَن  ََل تَْحِمُل اْلَعاقِلَةُ ِمْن ِجنَايَاِت اْلَخطَأِ إَلَّ َما َكاَن أَْكثََر ِمْن ثُلُِث الدِّ فََصاِعدا

أَقَلَّ ِمْن الثُّلُِث أَْو َكاَن الثُّلَُث، فَهَُو فِي َماِل اْلَجانِي.)الزهري وابن وهب وسليمان بن 

ِ ْبِن  يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد َوَمْعَمٍر َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

 ُد اْلَعِزيِز ْبُن أَبِي َسلََمةَ ،ُعَمَر وربيعة ، وعمر بن عبد العزيز وَعبْ 

ُجِل َجَرَح َرُجَلا أَْو اْمَرأَةا فََعلَى اْلَعاقِلَِة فَإِنْ ■  ُجِل ِمْن ِجنَايَِة الرَّ يَِة ِمْن الرَّ  َما بَلََغ ثُلَُث الدِّ

اقِلَِة فََما َكاَن أَقَلَّ فَفِي َمالِِه َكاَن أَقَلَّ ِمْن َذلَِك فَفِي َمالِِه، َوَما بَلََغ ثُلَُث ِديَِة اْلَمْرأَِة فََعلَى اْلعَ 

 َسَواٌء َجَرَحْت َرُجَلا أَْو اْمَرأَةا.)مالك(

 ََل تَْعقُِل اْلَعاقِلَةُ َما ُدوَن اْلُموِضَحِة.)النخعي(■ 

ُجِل.)وهو ■  قول ََل تَْعقُِل اْلَعاقِلَةُ ُموِضَحةَ اْلَمْرأَِة إَلَّ فِي قَْوِل َمْن َرآهَا َكُموِضَحِة الرَّ

 ابن شبرمة(

ةا.)عطاء(■  ا َعلَى اْلَعاقِلَِة، َوَما َكاَن أَقَلَّ ِمْن الثُّلُِث فََعلَى قَْوِمِه َخاصَّ  الثُّلُُث فََصاِعدا

ا، َوَما َكاَن أَقَلَّ فَهَُو فِي َماِل ■  يَِة فََصاِعدا ََل تَْحِمُل اْلَعاقِلَةُ إَلَّ َما َكاَن نِْصَف ُعْشِر الدِّ

 ره المؤلف ولم ينسبه ِلحد(اْلَجانِي.)ذك

إْن َجنَْت اْمَرأَةٌ َعلَى َرُجٍل أَْو اْمَرأٍَة، فَبَلََغْت ثُلَُث ِديَتِهَا َكاَن َعلَى َعاقِلَتِِه، َوإِْن بَلََغ ■ 

 أَقَلَّ فَفِي َمالِِه.

ْشِر ِديَتِهَا َحَملَْتهُ َعاقِلَةُ اْلُمَراَعى فِي َذلَِك اْلَمْجنِيِّ َعلَْيِه، فَإِْن َكاَن اْمَرأَةا فَبَلََغ نِْصَف عُ ■ 

َوإِْن َكاَن اْلَمْجنِيُّ َعلَْيِه َرُجَلا فَبَلََغ نِْصَف ُعْشِر ِديَتِِه  -َرُجَلا َكاَن أَْو اْمَرأَةا  -اْلَجانِي 

اِل َوَما َكاَن ُدوَن َذلَِك فَفِي مَ  -َرُجَلا َكاَن أَْو اْمَرأَةا  -فَإِنَّهُ َعلَى َعاقِلَِة اْلَجانِي 

 اْلَجانِي.)أبو حنيفة وأصحابه(

، َوالشَّافِِعيُّ وعطاء َوهَُو قَْوُل اْلَحَكِم ْبِن ■ تَْحِمُل اْلَعاقِلَةُ َما قَلَّ أَْو َكثَُر.) ُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن(  ُعتَْيبَةَ َوَحمَّ

فَإِْن َكاَن تَآلَفُوا َعلَى اْلَكثِيِر فَقَْط َحَملُوا اْلَكثِيَر اْلُحْكُم فِي َذلَِك َعلَى َما اتَّفَقُوا َعلَْيِه، ■ 

ا.)أبو الزناد( -فَقَْط   َولَْم تَُحدَّ لِْلقَلِيِل َوََل لِْلَكثِيِر َحد ا

 -األحاديث واآلثار:
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ِ »َعْن َربِيَعةَ أَنَّهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َف بَْيَن النَّاِس فِي أَلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َويَُكوُن َما  يَِة فََصاِعدا َمَعاقِلِِهْم فََكانَْت بَنُو َساِعَدةَ فَُراَدى َعلَى َمْعقُلٍَة يَتََعاقَلُوَن ثُلَُث الدِّ

 .)ضعيف مرسل(« ُدوَن َذلَِك َعلَى َمْن اْكتََسَب َوَجنَى

ِ »عن َربِيَعةَ أَنَّهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعاقََل َرُسوُل َّللاَّ بَْيَن قَُرْيٍش  -َصلَّى َّللاَّ

يَةِ   )ضعيف مرسل(« َواِْلَْنَصاِر: فََجَعَل اْلَعْقَل بَْينَهُْم إلَى ثُلُِث الدِّ

يَِة، عن َكْعِب ْبِن َمالٍِك ِ قَاَل: ُكنَّا فِي َجاِهلِيَّتِنَا َوإِنََّما نَْحِمُل ِمْن اْلَعْقِل َما بَلََغ ثُلَُث الدِّ ■

ُ تََعالَى ا َجاَء َّللاَّ ، فَإِْن لَْم يُوَجْد ِعْنَدنَا َكاَن بَِمْنِزلَِة الَِّذي يَتََجاَزى، فَلَمَّ
 َونُْؤَخُذ بِِه َحاَل ا

 ِ ْسََلِم ُكنَّا فِيَمْن َسنَّ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْْلِ ِمْن اْلَمَعاقِِل بَْيَن قَُرْيٍش  -َصلَّى َّللاَّ

يَِة .)ضعيف() اْلَحاِرِث ْبِن أَبِي أَُساَمةَ َوهَُو ُمْنَكُر اْلَحِديِث، تُِرَك  َواِْلَْنَصاِر: ثُلَُث الدِّ

ِ ْبِن  -بِأََخَرٍة  ، َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب ، ثُمَّ َعْن َخاِرَجةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ا َعْن اْلَواقِِديِّ َوهَُو أَْيضا

 َوهَُو َمْجهُوٌل( -َكْعِب ْبِن َمالٍِك 

اْبُن َسْمَعاَن قَاَل: َسِمْعت ِرَجاَلا ِمْن ُعلََمائِنَا يَقُولُوَن: قََضى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي ■ 

يَِة فَإِنَّهَا َعلَى اْلَعاقِلَِة  يَِة أَْن ََل يُْحَمَل ِمْنهَا َشْيٌء َعلَى اْلَعاقِلَِة َحتَّى تَْبلَُغ ثُلَُث الدِّ  َعْقلُ  -الدِّ

ا ُحِملَْت َعلَى اْلَعاقِلَِة.)ضعيف مرسل()ابن  -اْلَمأُْموَمِة َواْلَجائِفَِة  فَإَِذا بَلََغْت َذلَِك فََصاِعدا

 سمعان مذكور بالكذب(

 8111]َمْسأَلَة َهْل يَْغَرُم اْلَجانِي َمَع اْلَعاقِلَِة[م

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلَحَسُن، َوأَبُو ُسلَْيَماَن وأهل الظاهر(ََل يَْدُخُل َمَعهُْم فِي اْلَغَراَمِة.) ■   اِْلَْوَزاِعيِّ

 يَْغَرُم اْلقَاتُِل َخطَأا َمَع َعاقِلَتِِه.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َواللَّْيُث، َواْبُن ُشْبُرَمةَ(■ 

 شافعي(ِهَي َعلَى اْلَعاقِلَِة، فََما َعَجَزْت َعْنهُ اْلَعاقِلَةُ فَهَُو فِي َمالِِه.)ال■ 

 -اآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ فِي َجنِيِن  -َصلَّى َّللاَّ

ِة  ٍة َعْبٍد أَْو أََمٍة، ثُمَّ إنَّ الَّتِي قََضى َعلَْيهَا بِاْلُغرَّ اْمَرأٍَة ِمْن بَنِي لِْحيَاَن َسقَطَ َميِّتاا بُِغرَّ

ِ تُوُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِّيَْت، فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ بِأَنَّ ِميَراثَهَا لِبَنِيهَا َوَزْوِجهَا َوأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَعْقَل َعلَى َعَصبَتِهَا

ِ  قال المؤلف: ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَهََذا نَصُّ ُحْكِم َرُسوِل َّللاَّ اْلَجانِيَِة ِمْن  بِبََراَءةِ  -َصلَّى َّللاَّ

يَةُ َعلَى َعَصبَتِهَ  يَِة ُجْملَةا، َوأَنَّ ِميَراثَهَا لَِزْوِجهَا َوبَنِيهَا، ََل َمْدَخَل لِْلَغَراَمِة فِيِه، َوالدِّ ا، الدِّ

 َوِهَي لَْيَسْت َعَصبَةا لِنَْفِسهَا، ََل فِي َشِريَعٍة، َوََل فِي لَُغٍة.

ٍد فََصحَّ يَقِيناا أَنَّهُ ََل يَغْ  ِة َشْيئاا؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َرُم اْلَجانِي َخطَأا ِمْن ِديَِة النَّْفِس، َوََل ِمْن اْلُغرَّ

-  ُ ةُ َعلَى َجِميِع اْلُمْسلِِميَن فِي َسْهِم -َرِحَمهُ َّللاَّ يَةُ، َواْلُغرَّ : فَإِْن َعَجَزْت اْلَعاقِلَةُ: فَالدِّ

َكاِة؛ ِِلَنَّهُ   ْم َغاِرُموَن..اْلَغاِرِميَن ِمْن الزَّ

تَهَا بَِعُموِد فُْسطَاٍط فَقَتَلَْتهَا »َعْن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ قَاَل: ■ ■  َضَربَْت اْمَرأَةٌ َضرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوإِْحَداهَُما لِْحيَانِيَّةٌ، فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ ِديَةَ اْلَمْقتُولَِة َعلَى َعَصبَِة  -َصلَّى َّللاَّ

ةا لَِما فِي بَْطنِهَا، فَقَاَل َرُجٌل ِمْن َعَصبَِة اْلقَاتِلَِة: أَنَْغَرُم ِديَةَ َمْن ََل أََكَل َوََل ا  ْلقَاتِلَِة، َوُغرَّ
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 ِ ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ، فَِمْثُل َذلَِك يَُطلُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَطََق َوََل اْستَهَلَّ أََسْجٌع  -َصلَّى َّللاَّ

يَةَ  َكَسْجعِ   صحيح(«)اِْلَْعَراِب َوَجَعَل َعلَْيِهْم الدِّ

ا، فَقَاَل: اللَّهُمَّ إنِّي ■  َعْن َسلََمةَ ْبِن نَُعْيٍم أَنَّهُ قَاَل: قَتَْلُت يَْوَم اْليََماَمِة َرُجَلا ظَنَْنته َكافِرا

ا َجاَء بِِه ُمَسْيلَِمةُ، قَاَل: فَأَْخبَْرُت بَِذلَِك  يَةُ ُمْسلٌِم بَِريٌء ِممَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، فَقَاَل: الدِّ

 َعلَْيك َوَعلَى قَْوِمك.

يَِة فِيهَا ■  َعْن قَتَاَدةَ: أَنَّ َرُجَلا فَقَأَ َعْيَن نَْفِسِه َخطَأا، فَقََضى لَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب بِالدِّ

 َعلَى اْلَعاقِلَِة.

 8111اقِلَِة[م]َمْسأَلَة َكْم يَْغَرُم ُكلُّ َرُجٍل ِمْن اْلعَ 

ْبيَاُن، َواْلَمَجانِيُن، َوالنَِّساُء،  قَْد قُْلنَا: ِمْن اْلَعاقِلَِة ثُمَّ َوَجَب النَّظَُر: أَيَْدُخُل فِيهَا: الصِّ

ِ تََعالَى فََوَجْدنَا النَّبِيَّ  ُ َعلَْيهِ  -َواْلفُقََراُء أَْم ََل؟ فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك بَِعْوِن َّللاَّ  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

، َوََل يَقَُع َعلَْيِهنَّ هََذا اَِلْسُم،  يَِة َعلَى اْلَعَصبَِة، َولَْيَس النَِّساُء َعَصبَةا أَْصَلا إنََّما قََضى بِالدِّ

َ تََعالَى ، أَْو إْجَماٍع..ثُمَّ نَظَْرنَا فِي اْلفُقََراِء، فََوَجْدنَا َّللاَّ َمةٌ إَلَّ بِنَصٍّ يَقُوُل  َواِْلَْمَواُل ُمَحرَّ

ا إَِل ُوْسَعهَا{.. ُ نَْفسا  }َل يَُكلُِّف َّللاَّ

، يَُكلَّفُهَا اْلَمْرُء، ََل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ بِهََذا اْلُحْكِم نَفَقَةٌ   -فَهََذا ُعُموٌم فِي ُكلِّ نَفَقٍَة فِي بِرٍّ

ا تُكَ   لَّفُهُ اْلَعاقِلَةُ.ُدوَن نَفَقٍَة .. فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ اْلفُقََراَء َخاِرُجوَن ِممَّ

ا  ْبيَاِن َواْلَمَجانِيِن، فََوَجْدنَا اْسَم " َعَصبٍَة " يَقَُع َعلَْيِهْم، َولَْم نَِجْد نَص ا ثُمَّ نَظَْرنَا فِي الصِّ

ا َعلَى إْخَراِجِهْم َعْن هَِذِه اْلُكْلفَِة، بَْل قَْد َوَجْدنَا أَْحَكاَم َغَراَماِت اِْلَْمَوالِ   َوََل إْجَماعا

َكاِة الَّتِي قَْد َصحَّ النَّصُّ بِإِيَجابِهَا َعلَْيِهْم، َوأَْجَمَع اْلَحاِضُروَن ِمْن  تَْلَزُمهُْم، َكالزَّ

اْلُمَخالِفِيَن َمَعنَا َعلَى أَنَّ َزَكاةَ َما أَْخَرَجْت اِْلَْرُض، َوالثَِّماِر َعلَْيِهْم، َوأَنَّ َزَكاةَ اْلفِْطِر 

هَاِت َعلَْيِهْم.. فَإِْن قِيَل: فَإِنَّ اْحتَِجاَجُكْم بِقَْوِل َعلَْيِهْم، َوأَنَّ ال نَّفَقَاِت َعلَى اِْلَْولِيَاِء َواِْلُمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ بِيَّ َحتَّى يَْبلَُغ،  -فََذَكَر  -ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثَََلثٍَة » -َصلَّى َّللاَّ الصَّ

 « .يُفِيقَ  َواْلَمْجنُوَن َحتَّى

ِ اْلَحْمُد  -قُْلنَا: نَْحُن  بِيِّ َواْلَمْجنُوِن ُكلَّ ُحْكٍم َوَرَد  -َوَّلِلَّ قَائِلُوَن بِِه، َوُمْسقِطُوَن َعْن الصَّ

ْن  بِِخطَاِب أَْهِل َذلَِك اْلُحْكِم؛ ِِلَنَّهَُما َغْيُر ُمَخاطَبِيَن بِيَقِيٍن ََل َشكَّ فِيِه، فَهَُما َخاِرَجاِن َعمَّ

ُخوِطَب بَِذلَِك اْلُحْكِم، َونَْحُن نُْلِزُمهَُما ُكلَّ َغَراَمٍة فِي َماٍل َجاَء اْلُحْكُم فِي َذلَِك اْلَماِل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِغْيِر ِخطَاٍب ِِلَْهلِِه، َواْلُحْكُم هَاهُنَا َجاَء بِأَنَّ النَّبِيَّ  َحَكَم بِأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

يَةَ َوالْ  ةَ َعلَى َعَصبَِة اْلقَاتِلَِة َولَْم يَُخاِطْب اْلَعَصبَةَ، َوََل اْلتَفََت الدِّ إلَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُغرَّ

يَِة فِي  اْعتَِراِض َمْن اْعتََرَض ِمْنهُْم، بَْل أَْنفََذ اْلُحْكَم َعلَْيِهْم، فَنَْحُن نُْنفُِذ اْلُحْكَم بِإِيَجاِب الدِّ

ََل نُبَالِي ِصْبيَاناا َكانُوا أَْو َمَجانِيَن أَْو ُغيَّباا أَْو َحاِضِريَن، َولَْم نُوِجْب َذلَِك َماِل اْلَعَصبَِة وَ 

يَةَ إنََّما َوَجبَْت بِنَصِّ اْلقُْرآِن فِيَما قَتَلَهُ ُمَخاطَُب  فِيَما َجنَاهُ َصبِيٌّ أَْو َمْجنُوٌن؛ ِِلَنَّ الدِّ

ْبيَاِن َواْلَمَجانِيِن اْلَكفَّاَرِة، َولَْيَس هََذا ِمْن صِ  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ، ثُمَّ  -فَاِت الصِّ َواْلَحْمُد َّلِلَّ

نَظَْرنَا فِي ِمْقَداِر َما يُْؤَخُذ ِمْن ُكلِّ إْنَساٍن ِمْن اْلَعَصبَِة.. فََوَجَب أَْن يَْحِملُوا ِمْن َذلَِك َما 

َ تََعالَى لَْم يُِرْد يُِطيقُوَن، َوَما ََل َحَرَج َعلَْيِهْم فِيِه، َوَما  ََل يَْبقَْوَن بَْعَدهُ فِي ُعْسٍر، فَإِنَّ َّللاَّ

ا، أَْو يُْعَدُل  -أَْعنِي اْلُعْسَر بِنَا  -َذلَِك  قَطُّ، فَيُْؤَخُذ ِمْن َماِل اْلَمْرِء َما ََل يَْبقَى بَْعَدهُ ُمْعِسرا
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َوَمْن لَْم  -َكثِيَرةا، َولَْم يُْجِحْف َذلَِك بِِه ُكلَِّف َذلَِك بَْينَهُْم فِي َذلَِك، فََمْن اْحتََمَل َمالُهُ أَْبِعَرةا 

ا ِمْن بَِعيٍر َكَذلَِك: أَْشَرَك بَْيَن اْلَجَماَعِة ِمْنهُْم فِي اْلبَِعيِر، هََكَذا َحتَّى تَتِمَّ  يَْحتَِمْل إَلَّ ُجْزءا

يَةُ  ِ تََعا -الدِّ ِة، َوبِاَّلَلَّ  لَى التَّْوفِيُق.َوهََكَذا فِي ُحْكِم اْلُغرَّ

ةُ َعلَى اْلفََضََلِت ِمْن  يَةُ، َواْلُغرَّ إنََّما يُْنظَُر إلَى َماِل اْلَمْرِء ِمْنهُْم َوِعيَالِِه، فَتُْفَرُض الدِّ

اَل تََعالَى فَيُْعَدُل بَْينَهُْم فِي َذلَِك، َكَما قَ  -أَْغنِيَاَء  -لَْو َذهَبَْت  -الَّتِي يَْبقَْوَن بَْعَدهَا  -أَْمَوالِِهْم 

 [ ..2}اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى{ ]المائدة: 

 8112]َمْسأَلَة َهْل يُْعقَُل َعْن اْلَحلِيِف َوَعْن اْلَمْولَى َوَعْن اْلَعْبِد أَْم ََل[م

ِة[م مَّ  8111]َمْسأَلَة تََعاقُُل أَْهِل الذِّ

َوهَُو لَْيَس بَِشْيٍء؛ ِِلَنَّ أَْهَل طسوجه ََل  -يَْعقِلُوَن َعْنهُ  : أَنَّ أَْهَل إْقلِيِمهِ -فَهَِذِه أَْقَواٌل ِمْنهَا 

ْوَن َعَصبَةا لَهُ بََِل ِخََلٍف.  يَُسمَّ

أَنَّ َعْقلَهُ َعلَى اْلُمْسلِِميَن، َوهََذا َكَذلَِك إَذا لَْم تَُكْن لَهُ َعَصبَةٌ فَإِْن َكاَن لَهُ  -َوقَْوٌل آَخُر 

ِ َعَصبَةٌ فََعْقُل َمْن قَ  ةُ تَِجُب َعلَْيِه َوَعلَى َعَصبَتِِه َكَما َحَكَم َرُسوُل َّللاَّ  -تََل َخطَأا َواْلُغرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َولَْم يَُخصَّ بَِذلَِك َعَرباا ِمْن َعَجٍم بَْل َجَعَل َعلَى ُكلِّ بَْطٍن ُعقُولَهُ.. -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

إْن َكانُوا يَتََعاقَلُوَن فََعلَى اْلَعَواقِِل، َوإِْن َكاَن ََل، فََدْيٌن َعلَْيِه فِي َمالِِه اْلُمَعاِهِد يَْقتُُل ف■ 

تِِه.)الحسن(  َوِذمَّ

 اْلُمَعاِهِد يَْقتُُل، قَاَل: ِديَتُهُ لِْلُمْسلِِميَن، َوَعْقلُهُ َعلَْيِهْم.)الشعبي(■ 

 إذا جرح الذمي مسلما فديته على أهل إقليمه.■

 8111لَة ِجنَايَة اْلَعْبد[م]َمْسأَ 

ا ُحْكُم َما َجنَى اْلَعْبُد فِي َذلَِك: إْن قَتََل اْلَعْبُد أَْو اْلُمَدبَُّر أَْو أُمُّ اْلَولَِد، أَْو اْلُمَكاتَُب ُمْسلِما 

 ِ ُ َعلَْيِه صَ  -َخطَأا، أَْو َجنَْوا َعلَى َحاِمٍل فَأُِصيَب َجنِينُهَا، فَقَْد بَيَّنَّا أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَّى َّللاَّ

ةَ َعلَى  -قََضى فِي َذلَِك  -َوَسلََّم  يَةَ َواْلُغرَّ ِ تََعالَى أَنَّ الدِّ َوهَُو الَِّذي قََضاُؤهُ ِمْن قََضاِء َّللاَّ

ا ِمْن َعْبٍد.  َعَصبَِة اْلَجانِي فِي َذلَِك، َوأَنَّ َعلَى ُكلِّ بَْطٍن ُعقُولَهُ َولَْم يَُخصَّ ُحر ا

[ . }َوَما ٢[ }إِْن هَُو إَِل َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم: ٢ِطُق َعِن اْلهََوى{ ]النجم: }َوَما يَنْ 

 [ .٦٢َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

ِ تََعالَى  -َونَْحُن نَْشهَُد  ا ِمْن َعْبٍد لَبَيَّنَهُ  -بَِشهَاَدِة َّللاَّ َ تََعالَى لَْو أََراَد أَْن يَُخصَّ ُحر ا أَنَّ َّللاَّ

َل إِلَْيِهْم{ ]النحل:  [ فَُكلُّ ٢٢َولََما أَْهَملَهُ َوََل أَْغفَلَهُ، َوقَْد قَاَل تََعالَى }لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ

ُسوُل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما لَْم يُبَيِّْنهُ الرَّ ُ تََعالَ  -َصلَّى َّللاَّ لَهُ فَهَُو بَاِطٌل، َما أََراَدهُ َّللاَّ ى َوََل فَصَّ

 َعلَى ُكلِّ بَْطٍن ُعقُولَهُ. -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد َحَكَم  -قَطُّ 

ِهَي اْلِوََلَداُت أَباا بَْعَد أٍَب، فَِهَي فِي اْلَعَجِم، َكَما ِهَي فِي اْلَعَرِب َوفِي  -َواْلبُطُوُن 

َن ِمْن اْلَعبِيِد يُْعَرُف نََسبُهُ َولَهُ اِْلَْحَراِر، َكَما ِهَي فِي اْلَعبِيِد، فََواِجٌب أَنَّ ُكلَّ َمْن َكا

يَةَ َعلَى  َج أََمةا فََرقَّ َولَُدهَا ِمْنهَا، فَإِنَّ الدِّ ، تََزوَّ ، أَْو َعَجِميٍّ ، أَْو َعَربِيٍّ َعَصبَةٌ، َكقَُرِشيٍّ

 َعَصبَتِِه.

يَةَ َعلَى اْلَعَصبَِة ََل َعلَى اْلَوَرثَِة بِنَصِّ  فَإِْن قِيَل: إنَّهُْم ََل يَِرثُونَهُ قُْلنَا: نََعْم، َوقَْد بَيَّنَّا أَنَّ  الدِّ



 

351 
 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -ُحْكِم النَّبِيِّ  ِ تََعالَى، َوأَنَّهُ لَْم  -َعلَْيِه الصَّ َوهَُو اْلَحقُّ اْلَمْقطُوُع بِِه ِعْنَد َّللاَّ

ا لَْم يَأِْت بِِه قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ   .يُِرْد قَطُّ َغْيَرهُ ِممَّ

 8111]َمْسأَلَة اَِلْختََِلف فِيَمْن ََل َعاقِلَة لَهُ[م

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -..ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِة َعلَى اْلَعَصبَِة لَْم يَقُْل:  -َصلَّى َّللاَّ يَِة َواْلُغرَّ إْذ قََضى بِالدِّ

ِة ُجْملَةا،  -إنَّهُ ََل يَِجُب ِمْن َذلَِك َشْيٌء َعلَى َمْن ََل َعَصبَةَ لَهُ  فَإِْذ لَْم يَقُْل، َوقََضى بِاْلُغرَّ

ا: َكاَن َذلَِك َواِجباا فِيَمْن قَتَلَهُ  ُ تََعالَى بِِديٍَة ُمَسلََّمٍة إلَى أَْهِل اْلَمْقتُوِل َخطَأا ُعُموما  َوقََضى َّللاَّ

ةُ  يَةُ، َوََل  -َخطَأا َمْن لَهُ َعَصبَةٌ، َوَمْن ََل َعَصبَةَ لَهُ، َوَكَذلَِك اْلُغرَّ فََوَجَب أَْن ََل تَْسقُطَ الدِّ

ِ تََعالَى، َوََل ِمْن َرُسولِِه  ا، إْذ لَْم يُْسقِْطهَا نَصٌّ ِمْن َّللاَّ ةُ هَاهُنَا أَْيضا  .-َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلُغرَّ

ِه، أَْو  فَنَظَْرنَا فِي هَِذِه اِْلَْقَواِل فََوَجْدنَا َمْن َجَعلَهَا فِي َماِل اْلَجانِي، أَوْ  َعلَى َعَصبَِة أُمِّ

ا ُدوَن َسائِِر النَّاِس  ْن أَْسلََم: قَْد َخصَّ بِاْلَغَراَمِة قَْوما  -َوهََذا ََل يَُجوُز؛ ِِلَنَّهُ  -َعلَى ِمْثلِِه ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْم يَُجْز أَْن يَْغَرَم أََحٌد فَلَ « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى، َوََل َرُسولُهُ  َعلَْيِه السَََّلُم  -َغَراَمةا لَْم يَأِْت بِإِيَجابِهَا نَصٌّ َوََل إْجَماٌع، َولَْم يَقُْل َّللاَّ

يَةَ يَْغَرُمهَا اِْلَْخَواُل، َوََل اْلَجانِي، َوََل َمْن أَْسلََم َمَع اْلَجانِي  - فَََل يَُجوُز  -إنَّ الدِّ

ٍد  ُ  -تَْخِصيُصهُْم؛ ِِلَنَّهُْم َوَغْيَرهُْم َسَواٌء فِي تَْحِريِم أَْمَوالِِهْم؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ : -َرِحَمهُ َّللاَّ

َدقَاِت، أَْو بَْيتِ  ةَ فِي َسْهِم اْلَغاِرِميَن ِمْن الصَّ يَةَ َواْلُغرَّ  فَلَْم يَْبَق إَلَّ قَْوُل َمْن قَاَل: إنَّ الدِّ

فََوَجَب اْلقَْوُل بِهََذا.. َوهََكَذا  -َماِل اْلُمْسلِِميَن فِي ُكلِّ َماٍل َمْوقُوٍف لَِجِميِع َمَصالِِحِهْم 

ِ »َوَجْدنَا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ِ ْبَن َسْهٍل  -َصلَّى َّللاَّ َرِضَي  -فََعَل، إْذ َوَدى َعْبَد َّللاَّ

ُ َعْنهُ  بِلِ ِمْن ا -َّللاَّ َدقَاِت ِمائَةا ِمْن اْْلِ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -إْذ لَْم يُْعَرْف َمْن قَتَلَهُ   «لصَّ  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِه وكذلك المَلعن وولد الزنى وولد النصراني وأمه ■  َعْقلُهُ َعلَى َعَصبَِة أُمِّ

 مسلمة)النخعي(

 .)عمر بن عبد العزيز(َعلَى َمْن َكاَن ِمْثلَهُ َل عواقل لهم ■ 

 ََل َشْيَء فِي َذلَِك.■ 

 -اآلثار:

ُجَل يَُموُت بَْينَنَا لَْيَس لَهُ ■  أَنَّ أَبَا ُموَسى اِْلَْشَعِريَّ َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّ الرَّ

ا فَ  َرِحٌم، َوإَِلَّ فَاْلَمْولَى، َوإَِلَّ َرِحٌم َوََل َمْولاى َوََل َعَصبَةٌ؟ فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر: إْن تََرَك َرِحما

 فَلِبَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن: يَِرثُونَهُ، َويَْعقِلُوَن َعْنهُ.

ا َرَجَم اْلَمْرأَةَ قَاَل ِِلَْولِيَائِهَا: هََذا اْبنُُكْم تَِرثُونَهُ َويَِرثُُكْم، ■  َوإِْن أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب لَمَّ

 فََعلَْيُكْم. َجنَى ِجنَايَةا 

عن َعطَاٌء أَنَّ َسائِبَةا ِمْن ُسيَِّب َمكَّةَ أََصابَْت إْنَساناا فََجاَء إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فَقَاَل ■ 

لَهُ ُعَمُر: لَْيَس لَك َشْيٌء، أََرأَْيت لَْو َشَجْجته؟ قَاَل: آُخُذ لَهُ ِمْنك َحقَّهُ، َوََل تَأُْخُذ لِي ِمْنهُ؟ 

ا اِْلَْرقَُم أَْن يَْتُرَكنِي أُْلقُِم َوأَْن يَْقتُلُونِي أَْنقُِم، قَاَل ُعَمُر: فَهَُو اِْلَْرقَُم.قَاَل:   ََل، قَاَل: هَُو إذا

 ]اْلقََساَمةُ[



 

352 
 

 8118ماْلقََساَمِة[ ]َمْسأَلَةٌ اْختََِلُف النَّاُس فِي

 -أقوال الفقهاء:

، فَإِْن َحلَفُوا فَقَْد بَِرئُوا، يُْقِسُم ِمْن اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َخْمُسو■  َن: َما قَتَْلنَا، َوََل َعلِْمنَا قَاتَِلا

وَل قود في  َوإِْن نََكلُوا أَْقَسَم ِمْن اْلُمدَِّعيَن َخْمُسوَن: أَنَّ َدَمنَا قِبَلَُكْم، ثُمَّ يُوُدوا

لدية .)الحسن ووافقه والنخعي وقتادة ومعمر بأن القود َل يجب بالقسامة وإنما اذلك

 فقط(

 يقاد بالقسامة.)روى عن عمر بن عبد العزيز وروى عنه مصل القول اِلول(■

 ترد اِليمان على الحالفين إذا كانوا أقل من الخمسين حتى يكملوا الخمسين.)شريح(■

 القسامة غير مشروعة.)سالم بن عبد َّللا بن عمر وأبو قَلبة(■

فإن ذلك مرده إلى أولياء القتيل يحلفون إذا أقر أكثر من واحد على نفسه بأنه القاتل ■

القسامة على أحدهم ويقتصون منه ويجلد اْلخران مائة مائة ويسجنان سنة فإن 

ِعيَن  اصطلحوا على الدية فهي عليهم كلهم ، واْلقََساَمةَ إَذا لَْم تَتِمَّ اْلَخْمُسوَن َعَدُد اْلُمدَّ

 أَنَّ تَْرِديَدهَا ُمْحَدٌث.)الزهري(بَطَلَْت، َوََل تَُردَُّد اِْلَْيَماُن فِيهَا وَ 

يَةُ، لَهُ إْن ُوِجَد بََدنُهُ فِ ■  ي فِي اْلقَتِيِل يُوَجُد بَْيَن قَْريَتَْيِن: أَنَّهُ َعلَى أَْقَربِِهَما إلَْيِه َوفِيِه الدِّ

َوََل ِديَةَ َوََل  -يِه َداِر قَْوٍم فََعلَْيِهْم َدُمهُ، َوإِْن ُوِجَد َرْأُسهُ فِي َداِر قَْوٍم فَََل َشْيَء فِ 

 َغْيَرهَا.)روى عن الشعبي وَل يصح(

إْن ادََّعى اْلُمَصاُب َعلَى إْنَساٍن أَنَّهُ قَتَلَهُ، أَْو َعلَى َجَماَعٍة، فَإِنَّ أَْولِيَاَء اْلُمدَِّعي ■ 

وا َخْمِسيَن يَْبَدُءوَن فَيَْحلِفُوَن َخْمِسيَن يَِميناا َعلَى َواِحٍد، َوتَُردَُّد َعلَْيِهْم ا ِْلَْيَماُن إْن لَْم يُتِمُّ

.) يَِميناا، فَإَِذا َحلَفُوا ُدفَِع إلَْيِهْم اْلَواِحُد فَيَْقتُلُوهُ، َوُجلَِد اْْلَخُروَن ِمائَةا ِمائَةا، َوُسِجنُوا َسنَةا 

روى عن عروة بن الزبير، وأبو بكر بن عمرو بن حزم، وأبان بن عثمان وَل يصح 

 عنهم(

ْبيَاِن أَْو اْلَمْرأَِة: يُْؤَخُذ بِهَا فِي اْلقَْتِل،  َشهَاَدةَ ■  اْليَهُوِد، َوالنََّصاَرى، َواْلَمُجوِس، أَْو الصِّ

ا َكاَن أَْو َغْيَر  -َويَْبَدأُ َمَعهَا أَْولِيَاُء اْلَمْقتُوِل، َوَذلَِك َدْعَوى اْلُمَصاِب ُدوَن بَيِّنٍَة أَْصَلا  بَالِغا

وا َخْمِسيَن، بَالٍِغ ٍ فَيَْبَدأُ  أَْولِيَاُؤهُ فَيَْحلِفُوَن َخْمِسيَن يَِميناا َوتَُردَُّد َعلَْيِهْم اِْلَْيَماُن إْن لَْم يُتِمُّ

ا  َويَْستَِحقُّوَن اْلقََوَد، فَإِْن نََكلُوا َحلََف أَْولِيَاُء اْلُمدََّعى َعلَْيِه َخْمِسيَن يَِميناا، تَُردَُّد أَْيضا

وَن َويَْبَرأُ اْلُمدََّعى َعلَْيِه، فَََل قََوَد َوََل ِديَةَ، فَإِْن نََكلُوا َوَجَب ِِلَْولِيَاِء َعلَْيِهْم، َويَْبَرءُ 

 اْلَمْقتُوِل اْلقََوُد َعلَى َمْن ادََّعْوا َعلَْيِه ُدوَن يَِميٍن.)ربيعة(

ُر إَذا ادََّعى اْلَجِريُح َعلَى قَْوٍم، فَإِنَّ أَْولِيَاَءهُ يَْبَدُءوَن فَيَحْ ■  لِفُوَن َخْمِسيَن يَِميناا، َوتَُكرَّ

إْن  -َوإِْن َكانُوا َجَماَعةا فَيَْقتُلُوَن  -َعلَْيِهْم اِْلَْيَماُن، ثُمَّ يُْدفَُع إلَْيِهْم ُكلُّ َمْن ادََّعْوا َعلَْيِه 

 َشاُءوا.)روى عن مروان بن الحكم وَل يصح عنه(

نَةُ َعلَى أَْولِيَاِء اْلقَتِيِل فَإِْن أَتَْوا بِهَا قُِضَي لَهُْم بِاْلقََوِد، َوإَِلَّ إْن ُوِجَد اْلقَتِيُل فِي قَْوٍم فَاْلبَيِّ ■ 

يَةَ َمَع َذلَِك.)سفيان الثوري(  َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َخْمِسيَن يَِميناا، َوَغِرُموا الدِّ

يتاا ثُمَّ َماَت فَاْلقََساَمةُ ■  تَُكوُن ِحينَئٍِذ، فَيَْحلُِف اْلُمدَُّعوَن:  َمْن ُضِرَب فَُجِرَح فََعاَش ِصمِّ

يَةَ، َوإِْن نََكلُوا َحلََف  لََماَت ِمْن َضْربِِه إيَّاهُ، فَإِْن َحلَفُوا َخْمِسيَن يَِميناا َكَذلَِك اْستََحقُّوا الدِّ



 

353 
 

يَةَ َمَع َذلَِك فَاْلُجْرُح ِمْن اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َخْمُسوَن: َما َماَت ِمْن َضْربِِه إيَّاهُ، َويَْغَرُموَن ا لدِّ

ا َغِرَم اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم نِْصَف  ةا ََل فِي النَّْفِس، فَإِْن نََكَل اْلفَِريقَاِن َجِميعا َخاصَّ

يَِة.)معمر(  الدِّ

ِعيَن َويُْقَضى لَ ■  ِعَي َعلَْيِهْم بِقَتِيٍل ُوِجَد فِيِهْم: فَاْلبَيِّنَةُ َعلَى اْلُمدَّ هُْم، فَإِْن لَْم يَُكْن فِيَمْن اُدُّ

لَهُْم بَيِّنَةٌ َحلََف َخْمُسوَن َرُجَلا ِمْن اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم، َوبَِرئُوا، َوََل َغَراَمةَ فِي َذلَِك، َوََل 

 ِديَةَ، َوََل قََوَد.)عثمان البتي(

، َوََل قََوَد فِي َذلِكَ ■  ، َوََل ِديَةَ، لَِكْن إْن ُوِجَد َل تَُكوُن اْلقََساَمةُ بَِدْعَوى اْلُمَصاِب أَْصَلا

اِحٍد قَتِيٌل فِي َمَحلٍَّة َوبِِه أَثٌَر، َوادََّعى اْلَولِيُّ َعلَى أَْهِل اْلَمَحلَِّة أَنَّهُْم قَتَلُوهُ، َوادََّعْوا َعلَى وَ 

تَُكْن لَهُْم بَيِّنَةٌ َحلََف اْلُمدََّعى  بَِعْينِِه ِمْنهُْم فَإِْن َكانَْت لَهُْم بَيِّنَةُ َعْدٍل قُِضَي لَهُْم بِهَا، َوإِْن لَمْ 

كَّاِن، َوََل ِمْن الَِّذيَن اْنتَقََل إلَْيِهْم ِمْلُك  َعلَْيِهْم َخْمُسوَن َرُجَلا ِمْن أَْهِل اْلِخطَِّة، ََل ِمْن السُّ

َراِء، لَِكْن َعلَى الَِّذيَن َكانُوا َمالِِكيَن لَهَا فِي اِْلَْصِل، يَ  ، فَإِْن اْلِخطَِّة بِالشِّ ْختَاُرهُْم اْلَولِيُّ

يَةَ َمَع َذلَِك، فَإِْن نََكلُوا ُسِجنُوا  -نَقََص ِمْنهُْم ُردَّْت َعلَْيِهْم اِْلَْيَماُن  فَإَِذا َحلَفُوا َغِرُموا الدِّ

وا أَْو يَْحلِفُوا.)أبو حنيفة و أصحابه( ا َحتَّى يُقِرُّ  أَبَدا

ا، فَإَِذا قَاَل َذلَِك ثُمَّ َماَت  ََل تَُكوُن اْلقََساَمةُ إَلَّ بِأَنْ ■  يَقُوَل اْلُمَصاُب: فََُلٌن قَتَلَنِي َعْمدا

ا فِي اْلَمْسِجِد اْلَجاِمِع، ُمْستَْقبِلِيَن اْلقِْبلَةَ: لَ  قَْد قَْبَل أَْن يُفِيَق: َحلََف َخْمُسوَن ِمْن أَْولِيَائِِه قِيَاما

ا فَإَِذا َحلَفُوا، فَ  إِْن َحلَفُوا َعلَى َواِحٍد فَلَهُْم اْلقََوُد ِمْنهُ، َوإِْن َحلَفُوا َعلَى قَتَلَهُ فََُلٌن َعْمدا

 -َجَماَعٍة لَْم يَُكْن لَهُْم اْلقََوُد إَلَّ ِمْن َواِحٍد، َويُْضَرُب اْلبَاقُوَن ِمائَةا ِمائَةا، َويُْسَجنُوَن َسنَةا 

ا َكَما َذَكْرنَا.فَإِْن َشِهَد َشاِهٌد َواِحٌد َعْدٌل: بِأَنَّ فََُلناا قَ   تََل فََُلناا َكانَْت اْلقََساَمةُ أَْيضا

َوَكَذلَِك إْن َشِهَد لَْوٌث ِمْن نَِساٍء أَْو َغْيِر ُعُدوٍل، فَإِْن لَْم يَُكونُوا َخْمِسيَن ُردَّْت َعلَْيِهْم 

ْن اْثنَْيِن فَإِْن َكاَن اْلقَائُِل: فََُلٌن َوََل يَْحلُِف فِي اْلقََساَمِة أَقَلُّ مِ  -اِْلَْيَماُن َحتَّى يَتِمَّ َخْمِسيَن 

 قَتَلَنِي، َغْيَر بَالٍِغ، فَََل قََساَمةَ فِي َذلَِك، َوََل قََوَد، َوََل َغَراَمةَ: قَاَل: فَإِْن نََكَل َجِميُع أَْولِيَاءِ 

ا َخْمِسيَن ُردَّْت اِْلَْيَماُن َعلَْيِهْم، اْلقَتِيِل َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َخْمِسيَن يَِميناا، فَإِْن لَْم يَْبلُُغو

ْن لَهُ   فَإِْن لَْم يُوَجْد إَلَّ اْلُمدََّعى َعلَْيِه َوْحَدهُ َحلََف َخْمِسيَن يَِميناا َوبَِرَئ، فَإِْن نََكَل أََحٌد ِممَّ

َوََل قََساَمةَ  -ُمدََّعى َعلَْيِهْم اْلَعْفُو ِمْن اِْلَْولِيَاِء: بَطَلَْت اْلقََساَمةُ َوَوَجبَْت اِْلَْيَماُن َعلَى الْ 

فِي قَتِيٍل ُوِجَد فِي َداِر قَْوٍم، َوََل َغَراَمةَ، َوََل فِي َدْعَوى َعْبٍد: أَنَّ فََُلناا قَتَلَهُ َوفِي َدْعَوى 

َواِْلُْخَرى: ََل  - اْلَمِريِض: أَنَّ فََُلناا قَتَلَنِي َخطَأا ِرَوايَتَاِن: إْحَداهَُما: أَنَّ فِي َذلَِك اْلقََساَمةَ 

 قََساَمةَ فِي َذلَِك َوََل فِي َكافٍِر.)مالك(

ا أَْو َخطَأا ■  َوََل  -ََل قََساَمةَ فِي َدْعَوى إْنَساٍن: أَنَّ فََُلناا قَتَلَنِي أَْصَلا َسَواٌء قَاَل َعْمدا

وِر قَْوٍم ُكلُّهُْم َعُدوٌّ لِْلَمْقتُوِل، فَادََّعى َوإِنََّما اْلقََساَمةُ فِي قَتِيٍل ُوِجَد بَْيَن دُ  -َغَراَمةَ فِي َذلَِك 

أَنَّهُْم  أَْولِيَاُؤهُ َعلَْيِهْم، فَإِنَّ أَْولِيَاَء اْلقَتِيِل يَْبَدُءوَن فَيَْحلُِف ِمْنهُْم َخْمُسوَن َرُجَلا يَِميناا يَِميناا:

ا أَْو َخطَأا، فَإِْن نَقََص َعَدُدهُْم ُردَّْت اِْلَ  ْيَماُن، فَإِْن لَْم يَُكْن إَلَّ َواِحٌد َحلََف قَتَلُوهُ َعْمدا

وِر، َوََل يُْستََحقُّ بِاْلقََساَمِة قََوٌد أَْصَلا  يَةُ َعلَى ُسكَّاِن تِْلَك الدُّ َخْمِسيَن يَِميناا، َواْستُِحقَّْت الدِّ

فََُلناا قَتََل فََُلناا، فَتَِجُب  َوإِْن َشِهَد َواِحٌد َعْدٌل، أَْو َجَماَعةٌ ُمتََواتَِرةٌ َغْيُر ُعُدوٍل أَنَّ  -

يَةُ  يَةُ، َكَما  -اْلقََساَمةُ َكَما َذَكْرنَا، َوالدِّ ا، َوالدِّ أَْو ُوِجَد قَتِيٌل فِي ِزَحاٍم فَاْلقََساَمةُ أَْيضا
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 َذَكْرنَا.)الشافعي(

لَى َواِحٍد ِمْنهُْم: َحلََف َخْمُسوَن إْن ُوِجَد قَتِيٌل فِي َداِر قَْوٍم أَْعَداٍء لَهُ، َوادََّعى أَْولِيَاُؤهُ عَ ■ 

يَةَ  .)أهل الظاهر( -ِمْنهُْم، َواْستََحقُّوا اْلقََوَد أَْو الدِّ  َوََل قََساَمةَ، إَلَّ فِي ُمْسلٍِم ُحرٍّ

 -األحاديث واآلثار:

ا ِمْن قَْوِمِه اْنَطلَقُوا إلَى َخْيبََر فَتَ  -عن َسْهُل ْبُن أَبِي َحْثَمةَ ■ قُوا فِيهَا، َوُوِجَد أَنَّ نَفَرا فَرَّ

، َوقَالُوا لِلَِّذيَن ُوِجَد فِيِهْم: قَتَْلتُْم َصاِحبَنَا؟ قَالُوا: َما قَتَْلنَا، َوََل َعلِْمنَا قَاتِ  ، أََحُدهُْم قَتِيَلا َلا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَاْنطَلَقُوا إلَى النَّبِيِّ  ِ  -َصلَّى َّللاَّ اْنطَلَْقنَا إلَى َخْيبََر  فَقَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

، فَقَاَل: اْلُكْبَر اْلُكْبَر فَقَاَل لَهُْم: تَأْتُوَن بِاْلبَيِّنَِة َعلَى َمْن قَتَلَهُ؟ قَ  الُوا: َما فََوَجْدنَا أََحَدنَا قَتِيَلا

قَاتِلَُكْم. قَالُوا: َكْيَف نَْحلُِف لَنَا بَيِّنَةٌ. قَاَل: فَتَْحلِفُوَن َخْمِسيَن يَِميناا فَتَْستَِحقُّوَن َصاِحبَُكْم أَْو 

َولَْم نَْشهَْد؟ قَاَل: فَتُْبِريُكْم يَهُوُد بَِخْمِسيَن يَِميناا؟ قَالُوا: َوَكْيَف نَْقبَُل أَْيَماَن قَْوٍم ُكفَّاٍر؟ 

 ِ ُ َعلَْيِه  -قَالُوا: ََل نَْرَضى بِأَْيَماِن اْليَهُوِد، فََكِرهَ َرُسوُل َّللاَّ أَْن يُْبِطَل  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َدقَةِ   صحيح(«)َدَمهُ فََوَداهُ بِِمائٍَة ِمْن إبِِل الصَّ

ِ ْبُن َسْهِل ْبِن َزْيٍد َوُمَحيَِّصةَ ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َزْيٍد َحتَّى إَذا َكانَا بَِخْيبََر ■ » َخَرَج َعْبُد َّللاَّ

قَا فِي بَْعِض َما هُنَالَِك، ثُمَّ إَذا ُمَحيِّ  ِ ْبَن َسْهٍل قَتِيَلا فََدفَنَهُ تَفَرَّ ثُمَّ أَْقبََل  -َصةُ يَِجُد َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى َرُسوِل َّللاَّ ْحَمِن ْبُن  -َصلَّى َّللاَّ هَُو َوُحَويَِّصةُ ْبُن َمْسُعوٍد، َوَعْبُد الرَّ

ِ فََذهََب َعْبُد الرَّ  -َوَكاَن أَْصَغَر اْلقَْوِم  -َسْهٍل   -ْحَمِن لِيَتََكلََّم قَْبَل َصاِحبَْيِه، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َكبِّْر اْلُكْبَر فِي السِّنِّ فََصَمَت َوتََكلََّم َصاِحبَاهُ َوتََكلََّم َمَعهَُما  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََذَكُروا لَِرُسوِل َّللاَّ ِ ْبِن َسْهٍل فَقَاَل لَهُْم: أَتَْحلِفُوَن  -َصلَّى َّللاَّ َمْقتََل َعْبِد َّللاَّ

َخْمِسيَن يَِميناا فَتَْستَِحقُّوَن َصاِحبَُكْم أَْو قَاتِلَُكْم؟ قَالُوا: َكْيَف نَْحلُِف َولَْم نَْشهَْد؟ قَاَل: 

ا َرأَى َذلَِك َرُسوُل فَتُْبِريُكْم يَهُوُد بَِخْمِسيَن يَِميناا؟ قَالُوا: َوَكْيَف نَْقبَُل أَيْ  َماَن قَْوٍم ُكفَّاٍر؟ فَلَمَّ

ِ أَْعطَاهُ َعْقلَهُ   صحيح(«)َّللاَّ

ِ ْبَن »َعْن َسْهِل ْبِن أَبِي َحْثَمةَ أَنَّهُ أَْخبََرهُ َعْن ِرَجاٍل ِمْن ُكبََراِء قَْوِمِه: ■  أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

ِ َسْهٍل، َوُمَحيَِّصةَ، َخَرَجا إلَى َخْيبََر ِمْن جُ  ْهٍد أََصابَهَُما فَأَتَى ُمَحيَِّصةُ فَأَْخبََر: أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

ِ قَتَْلتُُموهُ، قَا لُوا: ْبَن َسْهٍل قَْد قُتَِل َوطُِرَح فِي َعْيٍن أَْو فِي فَقِيٍر، فَأَتَى يَهُوَد فَقَاَل: أَْنتُْم َوَّللَاَّ

ِ َما قَتَْلنَاهُ، ثُمَّ أَْقبََل َحتَّى قَدِ  َم َعلَى قَْوِمِه، فََذَكَر لَهُْم َذلَِك، ثُمَّ أَْقبََل هَُو َوأَُخوهُ ُحَويَِّصةُ َوَّللَاَّ

ْحَمِن ْبُن َسْهٍل فََذهََب ُمَحيَِّصةُ لِيَتََكلََّم  -َوهَُو أَْكبَُر ِمْنهُ  - َوهَُو الَِّذي َكاَن  -َوَعْبُد الرَّ

ِ  -بَِخْيبََر  ُ  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -يُِريُد السِّنَّ  -لُِمَحيََّصةَ: َكبِّْر َكبِّْر  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَتََكلََّم ُحَويَِّصةُ، ثُمَّ تََكلََّم ُمَحيَِّصةُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا أَْن يَُدوا  -َصلَّى َّللاَّ إمَّ

ا أَْن يُْؤِذنُوا بَِحْرٍب،  ِ َما َصاِحبَُكْم َوإِمَّ ِ إلَْيِهْم فِي َذلَِك، فََكتَبُوا: إنَّا َوَّللَاَّ فََكتََب َرُسوُل َّللاَّ

ِ أَتَْحلِفُوَن؟ َوتَْستَِحقُّوَن َدَم َصاِحبُِكْم؟ قَالُوا: ََل قَاَل: فَتَْحلُِف لَُكْم  قَتَْلنَاهُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ يَهُوُد؟ قَالُوا: لَْيُسوا ُمْسلِِميَن، فََوَداهُ رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ ِمْن ِعْنِدِه،  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَبََعَث إلَْيِهْم َرُسوُل َّللاَّ ِمائَةَ نَاقٍَة، َحتَّى َدَخلَْت َعلَْيِهْم الدَّاَر،  -َصلَّى َّللاَّ

 حيح(ص«)قَاَل َسْهٌل: فَلَقَْد َرَكَضنِي ِمْنهَا نَاقَةٌ َحْمَراءُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ أَنَّ »ِمْن اِْلَْنَصاِر:  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ  « .أَقَرَّ اْلقََساَمةَ َعلَى َما َكانَْت َعلَْيِه فِي اْلَجاِهلِيَّةِ  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعْن أُنَاٍس ِمْن َعْن أَبِي َسلَ ■  َمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ هَا : »-َصلَّى َّللاَّ أَنَّ اْلقََساَمةَ َكانَْت فِي اْلَجاِهلِيَِّة فَأَقَرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -َرُسوُل َّللاَّ َعلَى َما َكانَْت َعلَْيِه، َوقََضى بِهَا بَْيَن أُنَاٍس ِمْن  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اِْلَْنَصاِر فِي قَتِيٍل ادََّعْوهُ َعلَى يَهُوَد َخْيبَرَ 

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: لَْم يَقُْد أَبُو بَْكٍر، َوََل ُعَمُر بِاْلقََساَمِة.)ضعيف(■   َعْن َعْبِد َّللاَّ

اْلبَْصِريِّ أَنَّ أَبَا بَْكٍر َواْلَجَماَعةَ اِْلُولَى لَْم يَُكونُوا يَقِيُدوَن  َعْن اْلَحَسنِ ■ 

 بِاْلقََساَمِة.)ضعيف(

يِق  دِّ ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: فَاْلَمأْثُوُر ِمْن َذلَِك َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ أَنَّهُ لَْم يُقِْد  -َرِضَي َّللاَّ

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص، بِاْلقََساَمِة، إَلَّ أَنَّهُ ََل  ؛ ِِلَنَّهُ ُمْرَسٌل، إنََّما هَُو َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ يَِصحُّ

ََلِم ْبِن َحْرٍب   َوهَُو َضِعيٌف. -َوَعْن اْلَحَسِن، َوفِي طَِريِق اْلَحَسِن َعْبِد السَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد ■  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ قَاَل: اْنطَلََق َرُجََلِن ِمْن أَْهِل َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

ا إلَى ِمناى فَطَاَف بِاْلبَْيِت  اْلُكوفَِة إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فََوَجَداهُ قَْد َصَدَر َعْن اْلبَْيِت َعاِمدا

تَهَُما، فَقَاََل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنَّ اْبَن  ا َعلَْيِه قِصَّ َعمٍّ لَنَا قُتَِل، نَْحُن إلَْيِه ثُمَّ أَْدَرَكاهُ فَقَصَّ

ِم  َ، فََحَمَل  -َوهَُو َساِكٌت ََل يُْرِجُع إلَْيِهَما َشْيئاا  -َشَرٌع َسَواٌء فِي الدَّ َحتَّى نَاَشَداهُ َّللاَّ

َ؟ فََكفَّ َعْنهَُما، ثُمَّ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َوْيٌل لَنَا َراهُ َّللاَّ ْر  َعلَْيِهَما، ثُمَّ َذكَّ إَذا لَْم نَُذكِّ

َ: فِيُكْم َشاِهَداِن َذَوا َعْدٍل، يَِجيئَاِن بِِه َعلَى َمْن قَتَلَهُ  ِ، َوَوْيٌل لَنَا إَذا لَْم نَُذكَّْر َّللاَّ فَنُقِيُدُكْم بِاَّلَلَّ

؟ فَ  ِ َما قَتَْلنَا َوََل َعلِْمنَا قَاتَِلا إِْن نََكلُوا َحلََف ِمْنُكْم ِمْنهُ، َوإَِلَّ َحلََف َمْن يَْدَرُؤُكْم: بِاَّلَلَّ

يَةُ، يَةُ َوََل يُقَاُد بَِها َخْمُسوَن، ثُمَّ َكانَْت لَُكْم الدِّ .)ضعيف إنَّ اْلقََساَمةَ تُْستََحقُّ بَِها الدِّ

 مرسل(

ثُمَّ َجَعلَهَا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب اْستَْحلََف اْمَرأَةا َخْمِسيَن يَِميناا؛ ■ 

 ِديَةا.)مرسل(

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي اْلقَتِيِل يُوَجُد فِي اْلَحيِّ يَْقِسُم ■ 

يَةَ.)مرسل( ِ إنَّ َدَمنَا فِيُكْم ثُمَّ يَْغَرُموَن الدِّ  َخْمُسوَن ِمْن اْلَحيِّ الَِّذي ُوِجَد فِيِه: بِاَّلَلَّ

عن أَبي قََِلبَةَ أَنَّهُ قَاَل لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز: َكانَْت هَُذْيٌل َخلَُعوا َحلِيفاا لَهُْم فِي ■ 

 اْلَجاِهلِيَِّة، َوطََرَق أَْهَل بَْيِت ِمْن اْليََمِن بِاْلبَْطَحاِء فَاْنتَبَهَ لَهُ َرُجٌل ِمْنهُْم فََحَذفَهُ بِالسَّْيفِ 

َءْت هَُذْيٌل فَأََخُذوا اْليََمانِيَّ فََرفَُعوهُ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب بِاْلَمْوِسِم، َوقَالُوا: فَقَتَلَهُ؟ فََجا

قَتََل َصاِحبَنَا، قَاَل: إنَّهُْم َخلَُعوهُ، قَاَل: يُْقِسُم َخْمُسوَن ِمْن هَُذْيٍل َما َخلَُعوا؟ فَأَْقَسَم ِمْنهُْم 

اِم فََسأَلُوهُ أَْن يُْقِسَم؟ فَاْفتََدى يَِمينَهُ ِمْنهُْم بِأَْلِف تِْسَعةٌ َوأَْربَُعوَن َرُجَلا  ، َوقَِدَم َرُجٌل ِمْن الشَّ

 -ِدْرهٍَم، فَأَْدَخلُوا َمَكانَهُ آَخَر، فََدفََعهُ ُعَمُر إلَى أَِخي اْلَمْقتُوِل، فَقُِرنَْت يَُدهُ بِيَِدِه فَاْنطَلَقَا 

 َوَذَكَر اْلَخبََر.

ِد ْبِن اْلُمْنتَِشِر قَاَل: إنَّ قَتِيَلا قُتَِل بِاْليََمِن بَْين َحيَّْيِن فَأََمَرهُْم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعْن ُمَحمَّ ■ 

 أَْن يَقِيُسوا بَْيَن اْلَحيَّْيِن، فََكاَن إلَى َوَداَعةَ أَْقَرَب، فَأََمَرهُْم ُعَمُر: أَْن يُْقِسُموا ثُمَّ يَُدوا.

فِي قَتِيٍل ُوِجَد فِي َوَداَعةَ بِاْليََمِن: فَأَْدَخَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب اْلَحِطيَم  َوَعْن الشَّْعبِيِّ ■ 
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ِ َما قَتَْلنَا، َوََل َعلِْمنَا قَاتَِلا  : بِاَّلَلَّ ، ِمْنهُْم َخْمِسيَن َرُجَلا ِمْنهُْم، ثُمَّ اْستَْحلَفَهُْم َرُجَلا َرُجَلا

لُو وا َوَحوِّ ُمنَا َوتَُحلِّفُنَا؟ قَاَل: نََعْم.)مرسل(فَقَاَل لَهُْم: أَدُّ  ا، فَقَالُوا: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن تَُغرِّ

اْبُن ِشهَاٍب: أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َسأَلَهُ َعْن اْلقََساَمِة؟ قَاَل: فَقُْلت لَهُ: َكانَْت ِمْن ■ 

 ِ هَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْمِر اْلَجاِهلِيَِّة أَقَرَّ ، َولَِكْن ِمْن ُسنَّتِنَا، َوَما -َصلَّى َّللاَّ

ُل ُعَمَر بَلََغنَا: أَنَّ اْلقَتِيَل إَذا تََكلََّم بَِرَئ أَْهلُهُ، إْن لَْم يَتََكلَّْم َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم، َوَذلَِك فِعْ 

 لَْيِه النَّاَس.)مرسل(ْبِن اْلَخطَّاِب، َواَلَِّذي أَْدَرْكنَا عَ 

، قَاَل: َكتََب إلَيَّ ُسلَْيَماُن ْبُن ِهَشاٍم يَْسأَُل َعْن َرُجٍل ُوِجَد َمْقتُوَلا فِي َداِر ■  ْهِريِّ َعْن الزُّ

تَلُوهُ. قَاَل قَْوٍم، فَقَالُوا: طََرقَنَا لِيَْسِرقَنَا، َوقَاَل أَْولِيَاُؤهُ: َكَذبُوا بَْل َدَعْوهُ إلَى َمْنِزلِِهْم، ثُمَّ قَ 

: فََكتََب إلَْيِه: يَْحلُِف ِمْن أَْولِيَاِء اْلَمْقتُوِل َخْمُسوَن: إنَّهُْم لََكاِذبُوَن َما َجاَء  ْهِريُّ الزُّ

، ثُمَّ قَتَلُوهُ   فَإِْن َحلَفُوا أُْعطُوا اْلقََوَد، َوإِْن نََكلُوا َحلََف ِمنْ  -لِيَْسِرقَهُْم، َوَما َدَعْوهُ إَلَّ ُدَعاءا

: ْهِريُّ يَةُ. قَاَل الزُّ ِ لَطََرقَنَا لِيَْسِرقَنَا، ثُمَّ َعلَْيِهْم الدِّ َوقَْد قََضى بَِذلَِك  أُولَئَِك َخْمُسوَن: بِاَّلَلَّ

ُ َعْنهُ  - ُعْثَماُن ْبُن َعفَّان فِي اْبِن بَاقَِرةَ التَّْغلِبِيَّ أَبَى قَْوُمهُ أَْن يَْحلِفُوا،  -َرِضَي َّللاَّ

، إَلَّ بَْعَد َمْوتِِه(فَأَْغَرمَ  ْهِريُّ يَةَ.)ضعيف مرسل() َولَْم يُولَْد الزُّ  هُْم الدِّ

أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن إَذا َوَجَد اْلقَتِيَل بَْيَن قَْريَتَْيِن قَاَس َما بَْينَهَُما.)ضعيف ■ 

 مرسل(

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيِّ بْ ■  ِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: أَيَُّما ُمَحمَّ

ْسََلِم، َوأَيَُّما  َرُجٍل قُتَِل بِفَََلٍة ِمْن اِْلَْرِض فَِديَتُهُ ِمْن بَْيِت اْلَماِل؛ لَِكْي ََل يُطَلَّ َدٌم فِي اْْلِ

 يَْعنِي أَْقَربَهَُما.)ضعيف مرسل( -قَتِيٍل ُوِجَد بَْيَن قَْريَتَْيِن فَهَُو َعلَى أَْصقَبِِهَما 

أَنَّهُ اْستَْحلََف اْلُمتَّهََم، َوتِْسَعةا َوأَْربَِعيَن َمَعهُ تََماَم  -َوَعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■ 

 َخْمِسيَن.)ضعيف(

دََّعى أَنَّهُ قََضى بِاْلقََساَمِة َعلَى اْلمُ  -َعْن فَُضْيٍل ْبِن ُعَمَر، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ■ 

 َعلَْيِهْم.)ضعيف(

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ََل قََساَمةَ، إَلَّ أَْن تَُكوَن بَيِّنَةٌ. َويَقُوُل: ََل يُْقتَُل بِاْلقََساَمِة، َوََل ■ 

َواِْلُْخَرى َعْن  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -يُطَلُّ َدُم ُمْسلٍِم.)ضعيف() إْحَدى الطَِّريقَْيِن َعْن ُمِطيٍع 

 َوهَُو هَالٌِك( -يَم ْبِن أَبِي يَْحيَى إْبَراهِ 

ِ ْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ قَاَل: َسأَلَنِي ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن اْلقََساَمِة؟ فَأَْخبَْرته أَنَّ ■  َعْبِد َّللاَّ

بَْيِر أَقَاَد بِهَا، َوأَنَّ ُمَعاِويَةَ لَْم يَقُْد بِهَا.)صحيح ِ ْبَن الزُّ  (َعْبَد َّللاَّ

، فَإِْن ■  ِم لَْم تََزْل َعلَى َخْمِسيَن َرُجَلا َوَعن ْسعيد بن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ اْلقََساَمةَ فِي الدَّ

نَقََصْت قََساَمتُهُْم، أَْو نََكَل ِمْنهُْم َرُجٌل َواِحٌد: ُردَّْت قََساَمتُهُْم، َحتَّى َحجَّ ُمَعاِويَةُ فَاتَّهََمْت 

، َوُمَعاَذ ْبَن ُعبَْيِد بَنُو أََسِد ْبُن َعْبِد ا ْهِريَّ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف الزُّ ى ُمْصَعَب ْبَن َعْبِد الرَّ ْلُعزَّ

: بِقَْتِل إْسَماِعيَل ْبِن هَبَّاٍر  ، َوُعْقبَةَ ْبَن َجْعَونَةَ ْبِن َشُعوٍب اللَّْيثِيَّ ِ ْبِن َمْعَمٍر التَّْيِميَّ َّللاَّ

بَْيِر بَيِّنَةا إَلَّ بِالتُّْهَمِة، فَقََضى  - فَاْختََصُموا إلَى ُمَعاِويَةَ إْذ َحجَّ  ِ ْبُن الزُّ َولَْم يُقِْم َعْبُد َّللاَّ

نُو ُمَعاِويَةُ بِاْلقََساَمِة َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم، َوَعلَى أَْولِيَائِِهْم، فَأَبَى بَنُو ُزْهَرةَ، َوبَنُو تَْيٍم، َوبَ 

بَْيِر: نَْحلُِف نَْحُن َعلَى لَْيٍث: أَْن يَْحلِفُوا َعْنهُْم فَقَ  اَل ُمَعاِويَةُ لِبَنِي أََسٍد: اْحلِفُوا فَقَاَل اْبُن الزُّ
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؟ فَأَبَى ُمَعاِويَةُ أَْن يُْقِسُموا إَلَّ َعلَى َواِحٍد  ا فَنَْستَِحقُّ فَقََصَر ُمَعاِويَةُ  -الثَََّلثَِة َجِميعا

ْكِن اْلقََساَمةَ فََردَّهَا َعلَى الثَََّلثَِة الَّذِ  ِعَي َعلَْيِهْم، فََحلَفُوا َخْمِسيَن يَِميناا بَْيَن الرُّ يَن اُدُّ

َل َما قُِصَرْت اْلقََساَمةُ، ثُمَّ قََضى بَِذلَِك َمْرَواُن، َوَعْبُد  -َواْلَمقَاِم، فَبَِرئُوا  َوَكاَن َذلَِك أَوَّ

ِل. -اْلَملِِك   )صحيح(ثُمَّ ُردَّْت اْلقََساَمةُ إلَى اِْلَْمِر اِْلَوَّ

ِعيَن بِاِْلَْيَماِن َوأَقَاَد بِهَا،  قال المؤلف: ا: أَنَّهُ بََدأَ اْلُمدَّ َوُرِوَي َعْنهُ )أى معاوية( أَْيضا

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -َوَوافَقَهُ َعلَى َذلَِك أَْزيَُد ِمْن أَْلٍف ِمْن الصَّ ؛  -َرِضَي َّللاَّ إَلَّ أَنَّ هََذا ََل يَِصحُّ

نَاِد، َوهَُو َضِعيٌف.ِِلَنَّ فِي الطَّ  ْحَمِن ْبَن أَبِي الزِّ  ِريِق َعْبَد الرَّ

ِ ْبُن َعْمٍرو  ا َعْبُد َّللاَّ فَإِنَّهُ ُرِوَي َعْنهُ أَنَّ ُكلَّ َدْعَوى فَإِنَّ اْلُمدََّعى َعلَْيِه يَْبَدأُ بِاْليَِميِن،  -َوأَمَّ

فََُلناا قَتَلَهُ، فَأَْولِيَاُؤهُ ُمْبِدئُوَن، إَلَّ أَنَّ هََذا ََل  إَلَّ فِي الدَِّم، فَإِنَّ اْلُمَصاَب إَذا ادََّعى أَنَّ 

؛ ِِلَنَّهُ ِمْن طَِريِق اْبِن َسْمَعاَن  َوُرِوَي َعْن اْلَجَماَعِة  -َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب هَالٌِك  -يَِصحُّ

؛ ِِلَنَّهُ ُمْرَسٌل َعْن اْلَحَسِن َوفِي الطَِّريِق  اِْلُولَى، أَْن ََل قََوَد بِاْلقََساَمِة، إَلَّ أَنَّهُ ََل يَِصحُّ

ََلِم ْبُن َحْرٍب   َوهَُو َضِعيٌف. -َعْبُد السَّ

َد اِْلَْيَماُن، َوأَنَّهُ إْن نَقََص ِمْن  ا قَْبَل ُمَعاِويَةَ، أََلَّ تَُردَّ َوُرِوَي: أَنَّ اِْلَْمَر َكاَن قَِديما

َرَواهُ َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوقَْد أَْدَرَك أَيَّاَم  -َوهَُو َصِحيٌح  -َمةُ اْلَخْمِسيَن َواِحٌد بَطَلَْت اْلقََسا

ُ َعْنهَُما  -ُعْثَماَن، َوَعلِيٍّ  َحابَِة  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعْنهُْم  -فَهََذا ُكلُّ َما ُرِوَي َعْن الصَّ َرِضَي َّللاَّ

بَْيِر، َوُمَعاِويَةَ،  ُكلُّهُ ُمْختَلٌَف فِيِه َغْيُر ُمتَّفٍَق، َوُكلُّهُ  - ، إَلَّ َما ُرِوَي َعْن اْبِن الزُّ ََل يَِصحُّ

 َوَعْن إْبطَاِل اْلقََساَمِة إَذا لَْم يَتِمَّ اْلَخْمُسوَن: فَهَُو َصِحيٌح.

 8111]َمْسأَلَة َهْل يَِجب اْلُحْكُم بِاْلقََساَمِة[م

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، فَنَظَْرنَا فِيَما يُْمِكُن أَْن  فََذَكْرنَا قَْوَل اْبِن َعبَّاٍس، َوَسالِِم ْبِن َعْبدِ  َّللاَّ

 يُْحتَجَّ بِِه؟

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فوجدنا..َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِيَّ  لَْو يُْعطَى النَّاُس »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

َوقَْولُهُ « . هُْم َولَِكنَّ اْليَِميَن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيهِ بَِدْعَواهُْم ََلدََّعى نَاٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوأَْمَوالَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْولُهُ « . إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َصلَّى َّللاَّ

 « .َذلِكَ بَيِّنَتَُك أَْو يَِمينُهُ لَْيَس لََك إَلَّ »لِْلُمدَِّعي 

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن نَبِيِِّه  ى َّللاَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -قَالُوا: فَقَْد َسوَّ َماِء  -َعلَْيِه الصَّ بَْيَن تَْحِريِم الدِّ

َماِء َواِْلَْمَواِل، َوأَْبطََل ُكلَّ َذلَِك، َولَْم يَْجَعْلهُ إَلَّ بِ  اْلبَيِّنَِة َواِْلَْمَواِل، َوبَْيَن الدَّْعَوى فِي الدِّ

أَْو اْليَِميِن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيِه، فََوَجَب أَْن يَُكوَن اْلُحْكُم فِي ُكلِّ َذلَِك َسَواءا ََل يَْفتَِرُق فِي 

: ََل فِي َمْن يَْحلُِف، َوََل فِي َعَدِد يَِميٍن، َوََل فِي إْسقَاِط اْلَغَراَمِة، إَلَّ بِاْلبَيِّنَِة  َشْيٍء أَْصَلا

  َمِزيَد.َوََل 

ُ تََعالَى َعلَى النَّاِس  ا فََرَض َّللاَّ ، إَلَّ أَنَّهُْم تََرُكوا َما ََل يَُجوُز تَْرُكهُ ِممَّ َوهََذا ُكلُّهُ َحقٌّ

ِ تََعالَى  إَضافَتَهُ إلَى َما َذَكُروا، َوهَُو أَنَّ الَِّذي َحَكَم بَِما َذَكُروا، َوهَُو اْلُمْرَسُل إلَْينَا ِمْن َّللاَّ

َماِء َواِْلَْمَواِل اْلُمدََّعاِة، َوََل هُ  َق بَْيَن ُحْكِمهَا َوبَْيَن َسائِِر الدِّ َو الَِّذي َحَكَم بِاْلقََساَمِة، َوفَرَّ

يَِحلُّ أَْخُذ َشْيٍء ِمْن أَْحَكاِمِه َوتَْرُك َسائِِرهَا، ..َوَمْن َخالََف هََذا فَقَْد َدَخَل تَْحَت اْلَمْعِصيَِة، 

[ .. فَإِْن 2٥ْوله تََعالَى }أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض{ ]البقرة: َوتَْحَت قَ 
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َماُء ُحُدوٌد، َوََل يَِميَن فِي اْلُحُدوِد قِيَل لَهُْم: َما ِهَي ِمْن اْلُحُدوِد؛ ِِلَنَّ اْلُحُدوَد  قَالُوا: الدِّ

ِ  -إْن َشاَء أَقَاَمهَا، َوإِْن َشاَء َعطَّلَهَا  -ٍد لَْيَسْت َمْوُكولَةا إلَى اْختِيَاِر أَحَ  بَْل ِهَي َواِجبَةٌ َّلِلَّ

أَْو تََعالَى َوْحَده.. َواْلقَْوُل ِعْنَدنَا هَُو َما قُْلنَاهُ ِمْن أَنَّ اْلبَيِّنَةَ فِي الدََّعاَوى ُكلِّهَا ِدَماءا َكانَْت 

ِعَي  -يَِميٌن َواِحَدةٌ فَقَْط  -لِّ َذلَِك َسَواٌء َغْيَرهَا َسَواٌء َسَواٌء، َواْليَِميُن فِي كُ  َعلَى َمْن اُدُّ

؛ لِلنَّصِّ  ا، ََل أَقَلُّ هُوِد فََصاِعدا نَى أَْربََعةٌ ِمْن الشُّ نَى، َواْلقََساَمِة، فَفِي الزِّ َعلَْيِه إَلَّ فِي الزِّ

ةا، َوفِي اْلقََساَمِة َخْمُسوَن يَمِ  يناا ََل أَقَلُّ لِلنَّصِّ اْلَواِرِد فِي َذلَِك.. فَإِْن اْلَواِرِد فِي َذلَِك َخاصَّ

: فََما تَقُولُوَن فِي قَتِيٍل يُوَجُد َوفِيِه َرَمٌق، فَيُْحَمُل فَيَُموُت فِي َمَكان آَخَر، أَْو -قَاَل قَائٌِل 

أَنَّهُ ََل قََساَمةَ فِي هََذا، فِي الطَِّريِق، أَْو يَُموُت إْثَر ُوُجوِدِهْم لَهُ َوفِيِه َحيَاةٌ؟ فََجَوابُنَا: 

، فَإِْن َوإِنََّما فِيِه التََّداِعي فَقَْط، يَُكلَُّف أَْولِيَاُؤهُ اْلبَيِّنَةَ، َسَواٌء ادََّعى هَُو َعلَى أََحٍد أَْو لَْم يَدَّعِ 

وا بِاْلبَيِّنَِة َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َجاُءوا بِاْلبَيِّنَِة قََضى لَهُْم بَِما َشِهَدْت بِِه بَيِّنَتُهُْم، َوإِْن لَْم يَأْتُ 

ا  -يَِميناا َواِحَدةا  فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن َواِحٍد َحلَفُوا ُكلُّهُْم يَِميناا يَِميناا َوََل بُدَّ  -إْن َكاَن َواِحدا

ا.  َويُْجبَُروَن َعلَى َذلَِك أَبَدا

ْسََلِم ِمْن َدٍم أَْو َماٍل َوبُْرهَانُنَا َعلَى َذلَِك: هَُو أَنَّ اِْلَ  ْصَل اْلُمطَِّرَد فِي ُكلِّ َدْعَوى فِي اْْلِ

هَُو " أَنَّ اْلبَيِّنَةَ َعلَى اْلُمدَِّعي َواْليَِميَن َعلَى  -أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن اْلُحقُوِق، َوََل نَُحاِش َشْيئاا 

ِعَي َعلَْيِه ".  َمْن اُدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكَما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ لَْو أُْعِطَي النَّاُس بَِدْعَواهُْم »إْذ يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

 « .ََلدََّعى قَْوٌم ِدَماَء ِرَجاٍل َوأَْمَوالَهُْم َولَِكنَّ اْليَِميَن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْيهِ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَْولُهُ  اِن، َوََل يَِصحُّ « أَْو يَِمينُهُ  بَيِّنَتُكَ » -َصلَّى َّللاَّ ، َوهََذاِن َعامَّ

ِِلََحٍد أَْن يُْخِرَج َعْنهَُما َشْيئاا، إَلَّ َما أَْخَرَجهُ نَصٌّ أَْو إْجَماٌع، َوََل نَصَّ إَلَّ فِي اْلقَتِيِل 

ْلبَتَّةَ فَإِْن ُوِجَد ََل أَثََر فِيِه؟ فَقَْد يُوَجُد فَقَْط، فََمتَى َوَجَدهُ َحي اا أََحٌد ِمْن النَّاِس فَََل قََساَمةَ فِيِه أَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قُْلنَا: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ إنََّما َحَكَم فِي َمْقتُوٍل، َولَْيَس ُكلُّ َميٍِّت  -َصلَّى َّللاَّ

، فَإِْن تَيَقَّنَّا أَنَّهُ قُتَِل بِأَثٍَر ُوِجَد فِيِه ِمْن: َضْرٍب أَْو  َشْدٍخ أَْو َخْنٍق، أَْو َذْبٍح أَْو طَْعٍن، َمْقتُوَلا

 فَهَُو َمْقتُوٌل َواْلقََساَمةُ فِيِه. -أَْو ُجْرٍح أَْو َكْسٍر، أَْو ُسمٍّ 

تِي اَل الَّ َوإِْن تَيَقَّنَّا أَنَّهُ َميٌِّت َحْتَف أَْنفِِه ََل أَثََر فِيِه أَْلبَتَّةَ فَََل قََساَمةَ؛ ِِلَنَّهُ لَْيَسْت ِهَي اْلحَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحَكَم فِيهَا َرُسوُل َّللاَّ  بِاْلقََساَمِة. -َصلَّى َّللاَّ

هُ بَِشْيٍء  ، َغمَّ إْن أَْشَكَل أَْمُرهُ فَأَْمَكَن أَْن يَُكوَن َميِّتاا َحْتَف أَْنفِِه، َوأَْمَكَن أَْن يَُكوَن َمْقتُوَلا

اَت: فَاْلقََساَمةُ فِيِه.. إنََّما هَُو َمْن ُوِجَد َميِّتاا َوادََّعى َوَضَعهُ َعلَى فِيِه فَقَطََع نَفََسهُ فَمَ 

ْولِيَاُؤهُ أَْولِيَاُؤهُ َعلَى قَْوٍم أَنَّهُْم قَتَلُوهُ، أَْو َعلَى َواِحٍد أَنَّهُ قَتَلَهُ َوَكاَن قَْتلُهُْم لَهُ الَِّذي ادََّعى أَ 

ةُ  -َعلَْيِهْم ُمْمِكناا  ِ  فَهَِذِه ِهَي اْلقِصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الَّتِي َحَكَم فِيهَا َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بَِعْينِهَا بِاْلقََساَمِة، فَفَْرٌض َعلَْينَا أَْن نَْحُكَم فِيهَا بِاْلقََساَمِة إَذا أَْمَكَن أَْن يَُكوَن َمْن ادََّعى 

ْلقََساَمِة إَذا أَْيقَنَّا أَنَّ الَِّذي يَدَُّعونَهُ بَاِطٌل بِيَقِيٍن ََل َشكَّ أَْولِيَاُؤهُ َحق اا، َوإِنََّما يَْبطُُل اْلُحْكُم بِا

 فِيِه ، فََسَواٌء ُوِجَد اْلقَتِيُل فِي َداِر أَْعَداٍء ُكفَّاٍر، أَْو أَْعَداٍء ُمْؤِمنِيَن، أَْو أَْصِدقَاٍء ُكفَّاٍر، أَوْ 

َوهَُو  -فَاْلقََساَمةُ فِي َذلَِك  َحْيثَُما ُوِجَد، ، أَْو اْبنِِه أَوْ أَْصِدقَاٍء ُمْؤِمنِيَن، أَْو فِي َداِر أَِخيهِ 

َحابَِة  بَْيِر َوُمَعاِويَةَ، بَِحْضَرِة الصَّ ُ َعْنهُْم  -قَْوُل اْبِن الزُّ ََل يَِصحُّ ِخََلفُهَُما  -َرِضَي َّللاَّ
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َحابَِة؛ ِِلَنَّهَُما َحَكَما بِاْلقََساَمةِ  فِي إْسَماِعيَل ْبِن هَبَّاٍر ُوِجَد َمْقتُوَلا  َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ

وِر  -بِاْلَمِدينَِة، َوادََّعى قَْوٌم قَْتلَهُ َعلَى ثَََلثٍَة ِمْن قَبَائَِل َشتَّى  َولَْم يُوَجْد  -ُمْفتَِرقَِة الدُّ

، ، َولَْيثِيٌّ ِكنَانِيٌّ ِ تََعالَى  -َوبِهََذا نَقُوُل  اْلَمْقتُوُل بَْيَن أَْظهُِرِهْم َوهُْم: ُزْهَرى، َوتَْيِميٌّ َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

 -األحاديث واآلثار:

أَنَّ يَهُوِدي اا قَتََل َجاِريَةا َعلَى أَْوَضاٍح لَهَا فَقَتَلَهَا بَِحَجٍر فَِجيَء بِهَا »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى النَّبِيِّ  ا َرَمٌق، فَقَاَل لَهَا: أَقَتَلََك فََُلٌن؟ فَأََشاَرْت بَِرْأِسهَا: َوبِهَ  -َصلَّى َّللاَّ

اَرْت أَْن ََل، ثُمَّ قَاَل لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأََشاَرْت بَِرْأِسهَا: أَْن ََل، َسأَلَهَا الثَّالِثَةَ؟ فَقَالَْت: نََعْم، َوأَشَ 

 ِ ُ  -بَِرْأِسهَا، فَقَتَلَهُ َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)بَْيَن َحَجَرْينِ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

قال المؤلف ردا على من استدل باْلثر السابق على أن القسامة َل تكون إَل إذا تكلم 

ينَاهُ  ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ هََذا َخبٌَر ُروِّ  ⬇⬇القتيل واتهم واحدا بعينه بقتله : َوهََذا ََل ُحجَّ

ِريَةا ُوِجَد َرْأُسهَا قَْد ُرضَّ بَْيَن َحَجَرْيِن فََسأَلُوهَا َمْن َصنََع هََذا بِِك؟ أَنَّ َجا»َعْن أَنٍَس: ■ 

 فََُلٌن، فََُلٌن، َحتَّى َذَكُروا يَهُوِدي اا فَأَْوَمأَْت بَِرْأِسهَا، فَأُِخَذ اْليَهُوِديُّ فَأَقَرَّ فَأََمَر بِِه َرُسولُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َّللاَّ  صحيح(«)أَْن يَُرضَّ َرْأُسهُ بِاْلِحَجاَرةِ  -َم َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّهُ  لَْم يَْقتُْل اْليَهُوِديَّ إَلَّ بِإِْقَراِرِه، ََل  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن أَنَّهُ  إنََّما قَتَلَهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بَِدْعَوى اْلَمْقتُولَِة.. )و(لَْو َصحَّ لَهُْم َما ََل يَِصحُّ أَبَدا

ةا َعلَْيِهْم، َولََكانُوا ُمَخالِفِيَن لَهُ؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه ِذْكُر قََسامَ  ٍة بَِدْعَواهَا لََكاَن هََذا اْلَخبَُر ُحجَّ

، َوهُْم ََل يَْقتُلُوَن بَِدْعَوى اْلَمْقتُولَِة أَْلبَتَّةَ إَلَّ َحتَّى يَْحلِ  ا ِمْن اِْلَْولِيَاِء أَْصَلا َف اْثنَاِن فََصاِعدا

 َخْمِسيَن يَِميناا َوََل بُدَّ.

ا  فَهُْم ََل يََرْوَن اْلقََساَمةَ بَِدْعَوى َمْن لَْم يَْبلُْغ َواِْلَْظهَُر فِي هََذا اْلَخبَِر أَنَّهَا َكانَْت  -َوأَْيضا

فَةُ ِعْنَد اْلَعَرِب الَِّذيَن بِلَُغتِِهْم تََكلََّم لَْم تَْبلُْغ؛ ِِلَنَّهُ َذَكَر َجاِريَةا َذاَت أَْوَضاحٍ  ، َوهَِذِه الصِّ

بِيَِّة، ََل َعلَى اْلَمْرأَِة اْلبَالِِغ.  أَنٌَس، إنََّما يُوقُِعونَهَا َعلَى الصَّ

 -لَْيِه السَََّلُم عَ  -ُوِجَد قَتِيٌل بَْيَن قَْريَتَْيِن فَأََمَر النَّبِيُّ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■ 

فَقِيَس إلَى أَيِِّهَما أَْقَرُب؟ فَُوِجَد أَْقَرَب إلَى إْحَداهَُما بِِشْبٍر، فََكأَنِّي أَْنظُُر إلَى ِشْبِر َرُسوِل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َن النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ َمْن َكانَْت أَْقَرَب  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََضمَّ

فَهُ هَُشْيٌم، «)هِ إلَيْ  ا َضعَّ ضعيف() اْنفََرَد بِِه َعِطيَّةُ ْبُن َسْعٍد اْلَعْوفِيُّ َوهَُو َضِعيٌف ِجد ا

ا َوثَّقَهُ  ، َويَْحيَى ْبُن َمِعيٍن، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوَما نَْدِري أََحدا َوَذَكَر  -َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

هُ بَلََغهُ َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن يَأْتِي اْلَكْلبِيَّ اْلَكذَّاَب فَيَأُْخُذ َعْنهُ اِْلََحاِديَث، ثُمَّ َعْنهُ أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل أَنَّ 

، َوهََذا ِمْن تِْلكَ  ُث بِهَا َعْن أَبِي َسِعيٍد، فَيُوِهُم النَّاَس أَنَّهُ اْلُخْدِريِّ  يَُكنِّيِه بِأَبِي َسِعيٍد َويَُحدِّ

ُ  -اِْلََحاِديِث    أَْعلَُم (َوَّللَاَّ

هَُو اْبُن  -َكانَْت أُمُّ َعْمِرو ْبِن َسْعٍد ِعْنَد اْلُجََلِس ْبِن ُسَوْيٍد »عن عروة بن الزبير ■ 

اِمِت  ٌد َحق اا لَنَْحُن َشرٌّ ِمْن  -الصَّ فَقَاَل اْلُجََلُس فِي َغْزَوِة تَبُوَك: إْن َكاَن َما يَقُوُل ُمَحمَّ

ِ إنِّي ََل َشْيَء إْن لَْم أَْرفَْعهَا إلَى النَّبِيِّ اْلَحِميِر فََسِمَعهَا ُعَويْ  َعلَْيِه  -ِمٌر، فَقَاَل: َوَّللَاَّ

ََلُم  ََلةُ َوالسَّ أَْن يَْنِزَل اْلقُْرآُن فِيِه، َوأَْن أَْخلِطَ بُِخْطبَتِِه، َولَنِْعَم اِْلَُب هَُو لِي فَأَْخبََر  -الصَّ
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ُ َعلَْيِه  -النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََسَكتُوا، فََدَعا النَّبِيُّ  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ اْلُجََلَس  -َصلَّى َّللاَّ

لُوَن  -فََعَرفَهُ  ُكوَن إَذا نََزَل  -َوهُْم يَتََرحَّ ْك أََحٌد، َكَذلَِك َكانُوا يَْفَعلُوَن، ََل يَتََحرَّ فَلَْم يَتََحرَّ

ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكلَِمةَ  -لَْيِه السَََّلُم عَ  -اْلَوْحُي، فَُرفَِع َعْن النَّبِيِّ  فَقَاَل }يَْحلِفُوَن بِاَّللَّ

ا لَهُْم{ ]التوبة: ٣٢اْلُكْفِر{ ]التوبة:  [ فَقَاَل ٣٢[ إلَى قَْولِِه }فَإِْن يَتُوبُوا يَُك َخْيرا

 ،ِ َوأَْشهَُد لَهُ بِِصْدِق }َوَما نَقَُموا إَِل أَْن اْلُجََلُس: اْستَتِْب إلَيَّ َربِّي، فَإِنِّي أَتُوُب إلَى َّللاَّ

ُ َوَرُسولُهُ{ ]التوبة:  قَاَل ُعْرَوةُ: َكاَن َمْولَى اْلُجََلِس قُتَِل فِي بَنِي  [٣٢أَْغنَاهُُم َّللاَّ

ا قَِدَم  َعلَْيِه  - النَّبِيُّ  -َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، فَأَبَى بَنُو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف: أَْن يَْعقِلُوهُ، فَلَمَّ

َجَعَل َعْقلَهُ َعلَى َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، قَاَل ُعْرَوةُ: فََما َزاَل ُعَمْيٌر ِمْنَها بَِعلِيًّا  -السَََّلُم 

 ضعيف مرسل(«)َِ َحتَّى َمات

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَنَّ قَتِيَلا ُوِجَد فِي هَُذْيٍل، فَأَتَْوا النَّبِيَّ »َعْن َمْكُحوٍل ■  فَأَْخبَُروهُ  -َم َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى َما قَتَْلنَا َوََل َعلِ  ْمنَا فََدَعا َخْمِسيَن ِمْنهُْم، فَأَْحلَفَهُْم، ُكلَّ َرُجٍل َعْن نَْفِسِه يَِميناا: بِاَّلَلَّ

يَةَ  ، ثُمَّ أَْغَرَمهُْم الدِّ  ضعيف مرسل(«)قَاتَِلا

ِ نا َعْمُرو ْبُن أَبِي ُخَزاَعةَ أَنَّهُ قُتَِل فِي■ » ُ َعلَْيِه  -ِهْم قَتِيٌل َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، َوَحلََف ُكلٌّ ِمْنهُْم َعْن  -َوَسلََّم  ِ َما قَتَْلنَا َوََل نَْعلَُم قَاتَِلا فََجَعَل اْلقََساَمةَ َعلَى ُخَزاَعةَ: بِاَّلَلَّ

يَةَ   عة مجهول()ضعيف مرسل()عمر بن أبي خزا« نَْفِسِه، َوَغِرُموا الدِّ

عن الزهري ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َدَعاهُ فَقَاَل لَهُ: َما ِعْنَدك فِي هَِذِه اْلقََساَمِة؟ فَقُْلت ■ 

 ِ هَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ: َكانَْت ِمْن أَْمِر اْلَجاِهلِيَِّة فَأَقَرَّ َماِء،  -َصلَّى َّللاَّ ا لِلدِّ تَْعِظيما

هُ، َعلَهَا ُسْتَرةا لِِدَمائِِهْم، َولَِكْن ِمْن ُسنَّتِهَا َوَما بَلََغنَا فِيهَا: أَنَّ اْلقَتِيَل إَذا تََكلََّم بَِرَئ أَْهلُ َوجَ 

َوَذلَِك فِْعُل ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوأَنَّ َذلَِك الَِّذي  -َوإِْن لَْم يَتََكلَّْم َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم 

َج أَْدرَ  ْكنَا النَّاَس َعلَْيِه.)ضعيف مرسل() َوفِي إْسنَاِدِه أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي أَُوْيٍس َوقَْد َخرَّ

ٍد أَْخبََرهُ أَنَّ  ، إَلَّ أَنَّ اْلَمْوِصلِيَّ اْلَحافِظَ اِْلََسِديَّ َذَكَر: أَنَّ يُوُسَف ْبَن ُمَحمَّ  َعْنهُ اْلبَُخاِريُّ

 يََضُع اْلَحِديَث، َوهَِذِه َعِظيَمة(اْبَن أَبِي أَُوْيٍس َكاَن 

ا لَْم يَُكْن لَهُْم فِيِه ُمتََعلٌَّق؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه َعْن النَّبِيِّ  َصلَّى  -قال المؤلف : َولَْو َصحَّ ُمْسنَدا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َما فِيِه: أَنَّهَا َكانَْت ِمْن أَْمِر أَنَّهُ قََضى بِاْلقََساَمِة فِيَما يَدَِّعيِه اْلَمْقتُوُل، َوإِنَّ  -َّللاَّ

 ِ هَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَجاِهلِيَِّة فَأَقَرَّ َماِء  -َصلَّى َّللاَّ ا لِلدِّ َونَْحُن ََل نُْنِكُر  -تَْعِظيما

 هََذا..

ُل اْلقََساَمِة َكانَْت فِي اْلَجاِهلِيَّةِ ■  ، َكاَن َرُجٌل ِمْن بَنِي هَاِشٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَوَّ

اْستَأَْجَرهُ َرُجٌل ِمْن قَُرْيٍش ِمْن فَِخٍذ أُْخَرى فَاْنَطلََق َمَعهُ فِي إبِلِِه، فََمرَّ َرُجٌل ِمْن بَنِي 

ََل تَْنفُِر هَاِشٍم قَْد اْنقَطََعْت ُعْرَوةُ ُجَوالِقِِه؟ فَقَاَل: أَِغْثنِي بِِعقَاٍل أَُشدُّ بِِه ُعْرَوةَ ُجَوالِقِي 

ا، فَقَا ا َواِحدا بُِل إَلَّ بَِعيرا ا نََزلُوا ُعقِلَْت اْْلِ بُِل، فَأَْعطَاهُ ِعقَاَلا يَُشدُّ بِِه ُجَوالِقَهُ، فَلَمَّ َل اْْلِ

بِِل؟ قَاَل: لَْيَس لَهُ ِعقَاٌل، قَاَل  الَِّذي اْستَأَْجَرهُ: َما َشأُْن هََذا اْلبَِعيِر لَْم يُْعقَْل ِمْن بَْيِن اْْلِ

فَأَْيَن ِعقَالُهُ؟ قَاَل: َمرَّ بِي َرُجٌل ِمْن بَنِي هَاِشٍم قَْد اْنقَطَْعت ُعْرَوةُ ُجَوالِقِِه فَاْستََغاثَنِي 

بُِل، فَأَْعطَْيته ِعقَالَهُ، فََحَذفَهُ بِعَ  ا فَقَاَل: أَِغْثنِي بِِعقَاٍل أَُشدُّ بِِه ُعْرَوةَ ُجَوالِقِي ََل تَْنفُِر اْْلِ صا

فِيِه أََجلُهُ، فََمرَّ بِِه َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْليََمِن فَقَاَل: أَتَْشهَُد اْلَمْوِسَم قَاَل: َما أَْشهَُد َوُربََّما  َكانَ 



 

361 
 

أَْشهَُد. قَاَل: هَْل أَْنَت َعنِّي ُمبَلٌِّغ ِرَسالَةا ِمْن الدَّْهِر؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: إَذا َشِهْدت اْلَمْوِسَم 

َل قَُرْيٍش؛ فَإَِذا أََجابُوَك فَنَاِد: يَا آَل بَنِي هَاِشٍم، فَإَِذا أََجابُوك، فََسْل َعْن أَبِي فَنَاِد: يَا آ

ا قَِدَم الَِّذي اْستَأَْجَرهُ أَتَ  اهُ طَالٍِب فَأَْخبِْرهُ: أَنَّ فََُلناا قَتَلَنِي فِي ِعقَاٍل َوَماَت اْلُمْستَأَْجُر. فَلَمَّ

ا فََعَل َصاِحبُنَا؟ قَاَل: َمِرَض فَأَْحَسْنت اْلقِيَاَم َعلَْيِه، ثُمَّ َماَت فَُولِّيت أَبُو طَالٍِب، فَقَاَل: مَ 

ُجَل اْليََمانِيَّ الَِّذي َكاَن أَْوَصى إلَْيِه  -َدْفنَهُ، فَقَاَل: أَهَْل َذلَِك ِمْنك؟ فََمَكَث ِحيناا  ثُمَّ إنَّ الرَّ

قَاَل: يَا آَل قَُرْيٍش؟ فَقَالُوا: هَِذِه قَُرْيٌش، قَاَل: يَا بَنِي هَاِشٍم، أَْن يُبَلَِّغ َعْنهُ َوافَى اْلَمْوِسَم، 

قَالُوا: هَِذِه بَنُو هَاِشٍم، قَاَل: أَْيَن أَبُو طَالٍِب؟ قَالُوا: هََذا أَبُو طَالٍِب، قَاَل: أََمَرنِي فََُلٌن أَْن 

ٍل، فَأَتَاهُ أَبُو طَالٍِب فَقَاَل: اْختَْر ِمنَّا إْحَدى ثَََلٍث إْن أُبَلَِّغك ِرَسالَتَهُ: أَنَّ فََُلناا قَتَلَهُ فِي ِعقَا

بِِل فَإِنَّك قَتَْلت َصاِحبَنَا َخطَأا، َوإِْن ِشْئت َحلََف َخْمُسوَن ِمْن  ِشْئت أَْن تُوِدَي ِمائَةا ِمْن اْْلِ

قَْوُمهُ فََذَكَر َذلَِك لَهُْم، فَقَالُوا: نَْحلُِف فَأَتَْتهُ  قَْوِمَك أَنَّك لَْم تَْقتُْلهُ، فَإِْن أَبَْيت قَتَْلنَاك بِِه، فَأَتَى

اْمَرأَةٌ ِمْن بَنِي هَاِشٍم َكانَْت تَْحَت َرُجٍل ِمْنهُْم قَْد َولََدْت لَهُ، فَقَالَْت: يَا أَبَا طَالٍِب أُِحبُّ أَْن 

نَهُ َحْيُث تُْصبَُر اِْلَْيَماُن فَفََعَل، فَأَتَاهُ تُِجيَز اْبنِي هََذا بَِرُجٍل ِمْن اْلَخْمِسيَن، َوََل تُْصبِْر يَِمي

بِِل  َرُجٌل ِمْنهُْم فَقَاَل: يَا أَبَا طَالٍِب أََرْدت َخْمِسيَن َرُجَلا أَْن يَْحلِفُوا َمَكاَن ِمائٍَة ِمْن اْْلِ

بِْر يَِمينِي َحْيُث تُْصبَُر يُِصيُب ُكلُّ َرُجٍل بَِعيَراِن، فَهََذاِن بَِعيَراِن فَاْقبَْلهَُما َعنِّي َوََل تُصْ 

قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فََواَلَِّذي نَْفِسي  -اِْلَْيَماُن فَقَبِلَهَُما، َوَجاَء ثََمانِيَةٌ َوأَْربَُعوَن َرُجَلا َحلَفُوا 

 بِيَِدِه َما َحاَل اْلَحْوُل َوِمْن الثََّمانِيَِة َوأَْربَِعيَن َعْيٌن تَْطِرف.

: أَنَّ َذلَِك اْلقَُرِشيَّ قَتََل اْلهَاِشِميَّ َخطَأا، ثُمَّ قَاَل لَهُ: قال المؤلف: وفيه.. وَ  أَنَّ أَبَا طَالٍِب أَقَرَّ

يَِة، أَْو ِمْن أَْن يَْحلَِف َخْمُسوَن ِمْن قَْوِمك قَتَْلنَاك بِِه  َوهُْم ََل يََرْوَن  -فَإِْن أَبَْيت ِمْن الدِّ

 اْلقََوَد فِي قَْتِل اْلَخطَأِ.

ا نَْحُن فَََل نُْنِكُر أَْن تَُكوَن  فَِمنْ  ُل ُمَخالٍِف لَهُ، َوأَمَّ اْلَعَجِب اْحتَِجاُجهُْم بَِخبٍَر: هُْم أَوَّ

 ِ هَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلقََساَمةُ َكانَْت فِي اْلَجاِهلِيَِّة فِي اْلقَتِيِل يُوَجُد فَأَقَرَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِة اْلَخبَِر بَِذلَِك..َعلَى َذلَِك، بَ   ْل هََذا َحقٌّ ِعْنَدنَا لِِصحَّ

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر: أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل: إنَّ أَْهَل َمِدينٍَة ِمْن بَنِي إْسَرائِيَل َوَجُدوا ■ 

ا قَتِيَلا فِي أَْصِل َمِدينَتِِهْم، فَأَْقبََل أَْهُل َمِدينٍَة أُْخَرى فَقَالُوا : قَتَْلتُْم َصاِحبَنَا، َواْبُن أٍَخ َشْيخا

ي فَأَتَْوا ُموَسى  ُ تََعالَى إلَْيِه: -َعلَْيِه السَََّلُم  -لَهُ َشابٌّ يَْبِكي َويَقُوُل: قَتَْلتُْم َعمِّ ، فَأَْوَحى َّللاَّ

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَقََرةا فََذَكَر َحِديَث اْلبَقََرِة بِطُولِِه،  قَاَل: فَأَْقبَلُوا بِاْلبَقََرِة َحتَّى إنَّ َّللاَّ

 -َوهَُو بَْيَن اْلَمِدينَتَْيِن، َواْبُن أَِخيِه قَائٌِم ِعْنَد قَْبِرِه يَْبِكي  -اْنتَهَْوا بِهَا إلَى قَْبِر الشَّْيِخ 

هُ َويَقُوُل: قَتَلَنِي اْبُن فََذبَُحوهَا، فََضَرَب بِبِْضَعٍة ِمْن لَْحِمهَا اْلقَْبَر فَقَاَم الشَّْيُخ يَْنفُُض َرْأسَ 

 أَِخي، طَاَل َعلَْيِه ُعُمِري، َوأََراَد أَْكَل َمالِي َوَماَت.

ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن{ قال المؤلف ا فَادَّاَرْأتُْم فِيهَا َوَّللاَّ ا اْْليَةُ} }َوإِْذ قَتَْلتُْم نَْفسا : أَمَّ

ُ اْلَمْوتَى{ ]البقرة: [ }فَقُْلنَا اْضِربُوهُ بِبَ ٣8]البقرة:   [ .٣٢ْعِضهَا َكَذلَِك يُْحيِي َّللاَّ

َ تََعالَى أََمَر  ا فِي هَِذِه اِْلَْخبَاِر أَْلبَتَّةَ، َوإِنََّما فِيهَا: أَنَّ َّللاَّ ، َولَْيَس فِيهَا َشْيٌء ِممَّ بَنِي فََحقٌّ

النَّاِظِريَن، ُمَسلََّمٍة ََل ِشيَةَ فِيهَا َغْيِر َذلُوٍل  إْسَرائِيَل بَِذْبِح بَقََرٍة َصْفَراَء فَاقٍِع لَْونُهَا تَُسرُّ 

تُثِيُر اِْلَْرَض َوََل تَْسقِي اْلَحْرَث ََل فَاِرٍض َوََل بِْكٍر َعَواٍن بَْيَن َذلَِك َوأَنَّهُْم َكانُوا قَتَلُوا 
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ُ تََعالَى أَْن يَْضِربُوهُ  بِبَْعِضهَا، إْذ َذبَُحوهَا }َكَذلَِك يُْحيِي  قَتِيَلا فَتََداَرُءوا فِيِه، فَأََمَرهُْم َّللاَّ

ُ اْلَمْوتَى َويُِريُكْم آيَاتِِه{ ]البقرة:   [ .٣٢َّللاَّ

هُ َولَْيَس فِي اْْليَِة أَْكثَُر ِمْن هََذا، ََل أَنَّ اْلَمْقتُوَل ادََّعى َعلَى أََحٍد، َوََل أَنَّهُ قُتَِل بِِه، َوََل أَنَّ 

، َوُكلُّ َما أَْقَحُموهُ بِآَرائِِهْم فِي  َكانَْت فِيِه قََساَمةٌ، ُ تََعالَى بِِه فَهَُو َحقٌّ فَُكلُّ َما أَْخبََر َّللاَّ

.. -اْْليَِة فَهَُو بَاِطٌل   فَبَطََل أَْن يَُكوَن لَهُْم فِي اْْليَِة ُمتََعلٌَّق أَْصَلا

 8111َمْقتُوًَل[م]َمْسأَلَة اْلقََساَمةُ فِي اْلَعْبِد والذمي يُوَجُد 

ِ  -َوقَْولُنَا فِيِه إنَّ اْلقََساَمةَ فِيِه َكاْلُحرِّ  ا قَْولُهُْم: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ  -َسَواءا َسَواءا .. أَمَّ َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه  -يَقُْل  لَْم يَْحُكْم بِاْلقََساَمِة إَلَّ فِي ُحرٍّ فَقَْد قُْلنَا: فِي هََذا َما َكفَى، َولَمْ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ََلُم  ا قَْوُل َمْن قَاَل:  -السَّ ا فَنَقُوُل َعلَْيِه َما لَْم يَقُْل..َوأَمَّ إنِّي إنََّما َحَكْمُت بِهََذا؛ ِِلَنَّهُ َكاَن ُحر ا

هُ قِيَاٌس، َواْلقِيَاُس إنَّ اْلَعْبَد َماٌل فَََل قََساَمةَ فِيِه َكَما ََل قََساَمةَ فِي اْلبَِهيَمِة فَقَْوٌل فَاِسٌد؛ ِِلَنَّ 

َوإِْن َكاَن َماَلا فَأََراُدوا أَْن يَْجَعلُوا لَهُ ُحْكَم اِْلَْمَواِل َواْلبَهَائِِم ِمْن أَْجِل  -ُكلُّهُ بَاِطٌل، فَاْلَعْبُد 

ا َحيََواٌن َكَما أَنَّ اْلبَِهيَمةَ َحيََواٌن، فَيَْنبَِغي أَ  ْن نُْبِطَل اْلقََساَمةَ فِي أَنَّهُ َماٌل، فَإِنَّ اْلُحرَّ أَْيضا

ا  ا َعلَى بُْطََلنِهَا فِي َسائِِر اْلَحيََواِن َوأَْيضا ِ  -اْلُحرِّ قِيَاسا ْثَم ِعْنَد َّللاَّ فَََل ِخََلَف فِي أَنَّ اْْلِ

ا نَْفٌس ُمَحرَّ  ؛ ِِلَنَّهَُما َجِميعا ْثِم فِي قَْتِل اْلُحرِّ َمةٌ، َوَداِخََلِن َعزَّ َوَجلَّ فِي قَْتِل اْلَعْبِد، َكاْْلِ

ا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم{ ]النساء:  دا [ َولَْيَس َكَذلَِك ١٢تَْحَت قَْوله تََعالَى }َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناا ُمتََعمِّ

ا قَْوُل َمْن أَْلَزَم قِيَمةَ اْلَعْبِد َمْن ُوِجَد بَْيَن أَْظهُِرِهْم ُدوَن قََساَمةٍ  ، فَقَْوٌل قَاتُِل اْلبَِهيَمِة.. َوأَمَّ

َوهَُو أَْكُل َماٍل بِاْلبَاِطِل  -ََل يَُؤيُِّدهُ قُْرآٌن َوََل ُسنَّةٌ، َوََل إْجَماٌع َوََل قِيَاٌس، َوََل نَظٌَر 

.. َوََل قََساَمةَ فِي بَِهيَمٍة ُوِجَدْت َمْقتُولَةا، َوََل فِي َشْيٍء  َوإِْغَراُم قَْوٍم لَْم يَْثبُْت قِبَلَهُْم َحقٌّ

ا؛ ِِلَنَّ اْلبَِهيَمةَ ََل تَُسمَّى " قَتِيَلا " فِي اللَُّغِة، َوََل فِي الشَِّريَعِة.. ُوِجَد  ِمْن اِْلَْمَواِل َمْفُسودا

 ِ .. َواْلقَْوُل فِيِه َكَما قُْلنَا فِي اْلَعْبِد؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يِّ يُوَجُد قَتِيَلا مِّ  - َواْختَلََف النَّاُس فِي الذِّ

 ُ َوإِْن َكاَن إنََّما َحَكَم بِاْلقََساَمِة فِي ُمْسلٍِم ادََّعى َعلَى يَهُوِد َخْيبََر فَلَْم  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -يَقُْل  : إنََّما َحَكْمت بِهَا، ِِلَنَّهُ ُمْسلٌِم ادََّعى َعلَى يَهُوِديِّ فَََل -َعلَْيِه الصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َل يَُجوُز أَْن يُقَوَّ  َحَكَم بِهَا فِي  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َما لَْم يَقُْلهُ، لَِكنَّهُ  -َعلَْيِه الصَّ

يُّ قَتِيٌل، فَاْلقََساَمةُ فِيِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَتِيٍل ُوِجَد، َولَْم يَُخصَّ  مِّ َحاَلا ِمْن َحاٍل، َوالذِّ

يِّيَن؛ ِِلَنَّهُ إْن ادََّعْوهَا َعلَى ُمْسلٍِم َواِجبَةٌ إَذا ادََّعاهَا  يٍّ أَْو ِذمِّ فََحتَّى لَْو  -أَْولِيَاُؤهُ َعلَى ِذمِّ

فَََل قََوَد فِيِه َوََل ِديَةَ، َولَِكْن إْن أََراُدوا أَْن يُْقِسُموا َويُوِديَهُ  -َصحَّ َما ادََّعْوهُ بِاْلبَيِّنَِة 

َماُم، فََذلَِك لَهُْم؛ لِ   َما َذَكْرنَا..اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

، َوَعلَْيِهْم قِيَمتُهُ فِي ثَََلِث ِسنِيَن، ََل ■  اْلقََساَمةُ فِي اْلَعْبِد يُوَجُد قَتِيَلا َكَما ِهَي فِي اْلُحرِّ

.)أبو حنيفة ومحمد بن الحسن(  يُْبلُِغ بِهَا ِديَةُ ُحر وتجب القسامة في الذمي كالمسلمٍّ

ِه، َوََل َغَراَمةَ َوهَُو هََدٌر .)أبو يوسف َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوأَْصَحابِِه، َواْبِن ََل قََساَمةَ فِي■ 

 ُشْبُرَمةَ(

 ََل قََساَمةَ فِيِه، َولَِكْن يَْغَرُموَن ثََمنَهُ.)اِلوزاعي(■ 

 -ْغَرُموَن قِيَمتَهُ فِيِه اْلقََساَمةُ َواْلقِيَمةُ.)زفر والشافعي إَلَّ أَنَّ ُزفََر قَاَل: يُْقِسُموَن َويَ ■ 
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: يَْحلُِف اْلَعْبُد َويَْغَرُم اْلقَْوُم قِيَمتَهُ(  َوقَاَل الشَّافِِعيُّ

 8111]َمْسأَلَة فِيَمْن يَْحلُِف بِاْلقََساَمِة[م

َجاُل اِْلَْحَراُر اْلبَالُِغوَن اْلعُ  قَََلُء ِمْن اتَّفََق اْلقَائِلُوَن بِاْلقََساَمِة َعلَى أَنَّهُ يَْحلُِف فِيهَا الرِّ

َعِشيَرِة اْلَمْقتُوِل اْلَواِرثِيَن لَهُ، َواْختَلَفُوا فِيَما َوَراَء َذلَِك فِي ُوُجوٍه، ِمْنهَا: هَْل يَْحلُِف َمْن 

ِهْم ََل يَِرُث ِمْن اْلَعَصبَِة أَْم ََل؟ َوهَْل يَْحلُِف اْلَعْبُد فِي ُجْملَتِِهْم أَْم ََل؟ َوهَْل تَْحلُِف اْلَمْرأَةُ فِي

أَْم ََل؟ َوهَْل يَْحلُِف اْلَمْولَى ِمْن فَْوُق أَْم ََل؟ َوهَْل يَْحلُِف اْلَمْولَى اِْلَْسفَُل فِيِهْم أَْم ََل؟ َوهَْل 

 يَْحلُِف اْلَحلِيُف أَْم ََل؟ ..

 ِ ََلُم  -فََوَجْدنَا َرُسوَل َّللاَّ  - يَِصحُّ َعْنهُ َغْيُرهُ الَِّذي ََل  -قَاَل فِي َحِديِث اْلقََساَمِة  -َعلَْيِه السَّ

ْينَاهُ قَْبُل   -فََخاطََب النَّبِيُّ « تَْحلِفُوَن َوتَْستَِحقُّوَن َويَْحلُِف َخْمُسوَن ِمْنُكمْ »َكَما قَْد تَقَصَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم   بَنِي َحاِرثَةَ َعَصبَةَ اْلَمْقتُوِل. -َعلَْيِه الصَّ

ِ ْبِن َسْهٍل َوبِيَقِيٍن يَْدِري ُكلُّ ِذي َمْعِرفَ  ُ َعْنهُ  -ٍة: أَنَّ َوَرثَةَ َعْبِد َّللاَّ لَْم يَُكونُوا  -َرِضَي َّللاَّ

ْحَمِن َوْحَدهُ، َوَكاَن اْلُمَخاطَُب بِالتَّْحلِيِف  َخْمِسيَن، َوَما َكاَن لَهُ َواِرٌث إَلَّ أَُخوهُ َعْبُد الرَّ

ِه ُمَحيَِّصةُ، َوُحَويَِّصةَ، َوهَُما غَ  أَنَّ اْلَعَصبَةَ يَْحلِفُوَن،  -ْيُر َواِرثِيَن لَهُ فََصحَّ اْبنَْي َعمِّ

 َوإِْن لَْم يَُكونُوا َواِرثِيَن.

َسَواٌء َكاَن بَِذلَِك أَْقَرَب إلَى اْلَمْقتُوِل أَْو  -أَنَّ َمْن نَِشطَ لِْليَِميِن ِمْنهُْم َكاَن َذلَِك لَهُ  -َوَصحَّ 

ِ  -أَْبَعَد ِمْنهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ، َكَما َخاطََب اِْلََخ  -َصلَّى َّللاَّ َخاطََب اْبنَْي اْلَعمِّ

ا ِمْنهُْم ، َوَكَذلَِك لَْم يَْدُخْل فِي التَّْحلِيِف إَلَّ اْلبَْطُن الَِّذي  ْم أََحدا ِخطَاباا ُمْستَِوياا، لَْم يُقَدِّ

ِ يُْعَرُف اْلَمْقتُوُل بِاَِلْنتَِساِب إلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْيِه؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يَُخاِطْب  -َصلَّى َّللاَّ

بَِذلَِك إَلَّ بَنِي َحاِرثَةَ الَِّذي َكاَن اْلَمْقتُوُل َمْعُروفاا بِالنََّسِب فِيِهْم، َولَْم يَُخاِطْب بَِذلَِك َسائَِر 

 -َوبَنِي ظَفٍَر، َوبَنِي َزْعَوٍر، َوهُْم إْخَوةُ بَنِي َحاِرثَةَ  َكبَنِي َعْبِد اِْلَْشهَلِ  -بُطُوِن اِْلَْنَصاِر 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. َولَْم يَُخصَّ  -فَََل يَُجوُز أَْن يَْدُخَل فِيِهْم َمْن لَْم يُْدِخْلهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا  -َعلَْيِه السَََّلُم  - فَقَْد َذَكْرنَا قَْبُل أَنَّ ُعَمَر  -ِمْن َعْبٍد.. اْلَمْرأَةُ إْذ قَاَل: َخْمُسوَن ِمْنُكْم ُحر ا

ُ َعْنهُ  -ْبَن اْلَخطَّاِب  فََحلَفَْت،  -َوِهَي طَالِبَةٌ  -أََحلََف اْمَرأَةا فِي اْلقََساَمِة  -َرِضَي َّللاَّ

ُروَن: ََل تَ  يَِة َعلَى َمْولاى لَهَا. َوقَاَل اْلُمتَأَخِّ وا  -ْحلُِف اْلَمْرأَةُ أَْصَلا َوقََضى لَهَا بِالدِّ َواْحتَجُّ

ةٌ بِأَنَّهُ إنََّما يَْحلُِف َمْن تَْلَزُمهُ لَهُ النُّْصَرةُ، َوهََذا بَاِطٌل ُمَؤيٌَّد بِبَاِطٍل؛ ِِلَنَّ النُّْصَرةَ َواِجبَ 

 ِ ينَا .. َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم. بَِما ُروِّ  -لَّى َّللاَّ

ا فََكْيَف » ِ هََذا نَْنُصُرهُ َمْظلُوما ا، قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ ا َكاَن أَْو َمْظلُوما اُْنُصْر أََخاك ظَالِما

ا؟ قَاَل: تَأُْخُذ فَْوَق يََدْيهِ   « .نَْنُصُرهُ ظَالِما

ٍن قَاَل: َدَخْلنَا َعلَى اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب فََسِمْعتُهُ َوَرَوْينَا ..عن ُمَعاِويَةُ ْبُن ُسَوْيد ْبِن ُمقَ  رِّ

ِ »يَقُوُل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ بَِسْبٍع، َونَهَانَا َعْن َسْبٍع أََمَرنَا: بِِعيَاَدِة  -َصلَّى َّللاَّ

َونَْصِر  -أَْو اْلُمْقِسِم  -، َوإِْبَراِر اْلقََسِم اْلَمِريِض، َواتِّبَاِع اْلَجنَائِِز، َوتَْشِميِت اْلَعاِطسِ 

 -فََوَجَب أَْن تَْحلَِف اْلَمْرأَةُ إْن َشاَءْت « .. اْلَمْظلُوِم، َوإَِجابَِة الدَّاِعي، َوإِْفَشاِء السَََّلمِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ َوهََذا لَْفظٌ يَُعمُّ « مْ يَْحلُِف َخْمُسوَن ِمْنكُ » -َصلَّى َّللاَّ

يِن..  ْبيَاُن َواْلَمَجانِيُن، فََغْيُر ُمَخاَطبِيَن أَْصَلا بَِشْيٍء ِمْن الدِّ ا الصِّ َجاَل.. فَأَمَّ النَِّساَء َوالرِّ
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 ِ ا قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ا اْلَمْولَى ِمْن فَْوُق، َواْلَمْولَى ِمْن أَْسفََل.. أَمَّ ُ  -َوأَمَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َوَكَذلَِك َكْوُن بَنِي َحاِرثَةَ لَهُْم اْلُحلَفَاُء  -فََصِحيٌح « َوِمْن أَْنفُِسِهمْ  -َمْولَى اْلقَْوِم ِمْنهُْم » -

؟ إَلَّ أَنَّنَا لَْسنَا َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّ بَنِي َحاِرثَةَ إْذ قَاَل لَهُ  ْم َواْلَمَوالِي ِمْن أَْسفََل بََِل َشكٍّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ « تَْحلِفُوَن َوتَْستَِحقُّوَن َويَْحلُِف َخْمُسوَن ِمْنُكمْ » -َصلَّى َّللاَّ

َولَْو أَْيقَنَّا أَنَّهُ َحَضَر هََذا  -َحَضَر َذلَِك اْلقَْوَل فِي َذلَِك اْلَمْجلِِس َحلِيٌف لَهُْم، أَْو َمْولاى لَهُْم 

ْولاى لَهُْم، أَْو َحلِيٌف لَهُْم، لَقُْلنَا بِأَنَّ اْلَحلِيَف َواْلَمْولَى يَْحلِفُوَن َمَعهُْم، َوإِْذ ََل اْلِخطَاَب مَ 

يَقِيَن ِعْنَدنَا أَنَّهُ َحَضَر هََذا اْلِخَطاَب َحلِيٌف َوَمْولاى؟ فَََل يَُجوُز أَْن يَْحلَِف فِي ُحْكٍم ُمْنفَِرٍد 

 ُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن لُُزوِم َذلَِك اْلُحْكِم لَهُ..بَِرْسِمِه، إَلَّ َمْن نَحْ 

 8111]َمْسأَلَة َكْم يَْحلُِف فِي اْلقََساَمِة.[م

ا أَْو َخطَأا َكْيفََما َعلُِموا ِمْن  ََل قََساَمةَ إَلَّ بَِخْمِسيَن يَْحلِفُوَن: أَنَّ فََُلناا قَتََل َصاِحبَنَا َعْمدا

ا بََطلَْت اْلقََساَمةُ َوَعاَد اِْلَْمُر إلَى ُحْكِم التََّداِعي، َذلَِك، فَإِْن نَقََص ِمْنهُْم  َواِحٌد فََصاِعدا

ِ تََعالَى فَقَْط، ََل  َويَْحلِفُوَن فِي َمْجلِِس اْلَحاِكِم َوهُْم قُُعوٌد َحْيُث َكانَْت ُوُجوهُهُْم: بِاَّلَلَّ

ِ تََعالَى لِقَْولِ  َمْن َكاَن َحالِفاا فَْليَْحلِْف » -َعلَْيِه السَََّلُم  -النَّبِيِّ  يَُكلَّفُوَن ِزيَاَدةا َعلَى اْسِم َّللاَّ

ِ أَْو لِيَْصُمتْ  َوََل فَْرَق بَْيَن ِزيَاَدِة " الَِّذي ََل إلَهَ إَلَّ هَُو " َوِزيَاَدِة " اْلِمْلِك اْلقُدُّوِس « بِاَّلَلَّ

ََلِم اْلُمْؤِمِن اْلُمهَْيِمِن اْلَعِزيِز اْلَجبَّارِ  ِ  السَّ اْلُمتََكبِِّر " َوُكلُّ هََذا ُحْكٌم لَْم يَأِْت بِِه َعْن َّللاَّ

..َوَكَذلَِك ََل يَُكلَّفُوَن اْلُوقُوَف ِعْنَد اْليَِميِن، َوََل َصْرَف ُوُجوِهِهْم إلَى اْلقِْبلَِة،  تََعالَى نَص 

أَْحَكاٌم لَْم يَأِْت بِهَا نَصُّ قُْرآٍن، َوََل ُسنَّةٌ ََل َوُكلُّ هَِذِه  -َوََل يَْنِزُعوا أَْرِديَتَهُْم أَْو طَيَالَِستَهُْم 

ُ تََعالَى  -َصِحيَحةٌ.. َونَْجَمُع هَاهُنَا ُحْكَم اْلقََساَمِة  ِ تََعالَى  -فَنَقُوُل  -إْن َشاَء َّللاَّ َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

 ي َمْسِجٍد، أَْو فِي ُسوٍق، أَْو فِي َداِرِه.إَذا ُوِجَد قَتِيٌل فِي َداِر قَْوٍم، أَْو فِي َصْحَراَء، أَْو فِ 

أَْو َحْيُث ُوِجَد، فَادََّعى أَْولِيَاُؤهُ َعلَى َواِحٍد، أَْو َعلَى َجَماَعٍة ِمْن أَْهِل تِْلَك الدَّاِر، أَْو ِمْن 

ِذبُهُْم فِي َذلَِك فَإِنَّهُ يَُحلَّفُوَن َغْيِرِهْم، َوأَْمَكَن أَْن يَُكوَن َما قَالُوهُ َوادََّعْوهُ َحق اا، َولَْم يُتَيَقَّْن كَ 

، ِمْن َرُجٍل أَْو اْمَرأٍَة ِمْن َعَصبَِة اْلَمْقتُوِل، ََل نُبَالِي َوَرثَةا أَْو َغْيَر  ا، َعاقَِلا َخْمِسيَن بَالِغا

ِ تََعالَى أَنَّ فََُلناا قَتَلَهُ، أَْو أَنَّ فََُلناا َوفََُلناا َوفََُلنا   ا اْشتََرُكوا فِي قَْتلِِه ".َوَرثٍَة بِاَّلَلَّ

يَةُ، أَْو اْلُمفَاَداةُ، فَإِْن أَبَْوا أَْن يَْحلِفُوا، َوقَالُوا: ََل نَْدِري َمْن قَتَلَ  هُ ثُمَّ لَهُْم اْلقََوُد، أَْو الدِّ

ْلقَبِيلَِة، يَقُوُل ُكلُّ بَِعْينِِه: َحلََف ِمْن أَْهِل تِْلَك اْلَمَحلَِّة َخْمُسوَن َكَذلَِك، أَْو ِمْن أَْهِل تِْلَك ا

ُءوَن  ِ َما قَتَْلُت " َوََل يَُكلَُّف أَْكثََر َويُبَرَّ فَإِْن نََكلُوا أُْجبُِروا ُكلُّهُْم َعلَى  -َحالٍِف ِمْنهُْم " بِاَّلَلَّ

 َحتَّى يَْحلَِف َخْمُسوَن ِمْنهُْم َكَما قُْلنَا. -أََحبُّوا أَْم َكِرهُوا  -اْليَِميِن 

وُز أَْن يَُكلَّفُوا أَْن يَقُولُوا " َوََل َعلِْمنَا قَاتَِلا "؛ ِِلَنَّ ِعْلَم اْلَمْرِء بَِمْن قَتََل فََُلناا إنََّما َوََل يَجُ 

 ْيِه.ِهَي َشهَاَدةٌ، فَإِْن أَدَّاهَا أَدَّى َما َعلَْيِه ،فَإِْن قَبَِل: قُبَِل، فََذلَِك، َوإِْن لَْم يَْقبَْل فَََل َحَرَج َعلَ 

يَهَا بََِل ِخََلٍف.َوََل    يَُجوُز أَْن يَْحلَِف أََحٌد َشهَاَدةا ِعْنَدهُ لِيَُؤدِّ

فَإِْن نَقََص َعَصبَةَ اْلَمْقتُوِل َواِحٌد فَأَْكثَُر ِمْن َخْمِسيَن، أَْو ُوِجَد اْلقَتِيُل َوفِيِه َحيَاةٌ، أَْو لَْم 

َماِن اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم، فَقَْد بََطلَْت اْلقََساَمةُ.. َوهََكَذا يُِرْد اْلَخْمُسوَن أَْن يَْحلِفُوا َوََل َرُضوا بِأَيْ 

، َوَكَذلَِك إْن لَْم يَُحقِّْق أَْولِيَا ُء إْن نَقََص َعَدُد أَْهِل اْلَمَحلَِّة اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم فَََل قََساَمةَ أَْصَلا
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فِي َذلَِك َواِحٌد، َوهَُو أَْن ََل بُدَّ أَْن يُوَدى اْلَمْقتُوُل  اْلَمْقتُوِل َدْعَواهُْم َوَعَصبَتُهُ، فَإِنَّ اْلُحْكمَ 

ا  - ا َكاَن أَْو َعْبدا َدقَاِت َكَما  -ُحر ا ِمْن بَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن، أَْو ِمْن َسْهِم اْلَغاِرِميَن ِمْن الصَّ

ُ تََعالَى }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناا َخطَأا فَتَْحِريُر رَ  قَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهلِِه{ أََمَر َّللاَّ

ا َوََل َخطَأا، ١8]النساء:  ، َحتَّى يَْثبَُت أَنَّهُ قُتَِل، ََل َعْمدا [ .. فَهََذا ُحْكُم ُكلِّ َمْقتُوٍل بََِل َشكٍّ

ْبيَاِن، أَْو أَنَّهُ قَتََل نَْفَسهُ لَِكْن بِفِْعِل بَِهيَمٍة، أَْو َمْن لَهُ ُحْكُم اْلبَِهيَمِة ِمْن اْلَمَجانِيِن،  أَْو الصِّ

ا  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعْمدا  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ََل يَْحلُِف إَلَّ َخْمُسوَن، فَإِْن نَقََص ِمْن هََذا اْلَعَدِد َواِحٌد فَأَْكثَُر: بَطََل ُحْكُم اْلقََساَمِة، ■ 

 ِعي.َوَعاَد اِْلَْمُر إلَى التََّدا

َدْت اِْلَْيَماُن َعلَْيِهْم َحتَّى يَْبلُُغوا اْثنَْيِن، فَإِْن َكاَن اِْلَْولِيَاُء ■  ا: ُردِّ إْن نَقََص َواِحٌد فََصاِعدا

ا فِي اْلَخطَأِ فَيَْحلُِف فِيِه َواِحٌد َخْمِسيَن.)َ قَْوٌل  -اْثنَْيِن فَقَْط بَطَلَْت اْلقََساَمةُ فِي اْلَعْمِد  َوأَمَّ

ِميَن ِمْنهُْم(ُروِ   َي َعْن ُعلََماِء أَْهل اْلَمِدينَِة اْلُمتَقَدِّ

ا: ُردَّْت اِْلَْيَماُن َعلَْيِهْم، َحتَّى ■  يَْحلُِف َخْمُسوَن، فَإِْن نَقََص ِمْن َعَدِدِهْم َواِحٌد فََصاِعدا

: بَطَلَْت اْلقََساَمةُ، َوَعاَد اْلُحْكُم يَْرِجُعوا إلَى َواِحٍد، فَإِْن لَْم يَُكْن لِْلَمْقتُوِل إَلَّ َولِيٌّ َواِحدٌ 

تَُردَُّد اِْلَْيَماُن، َوإِْن لَْم يَُكْن إَلَّ َواِحٌد فَإِنَّهُ يَْحلُِف َخْمِسيَن يَِميناا ■إلَى التََّداِعي .)َمالك( 

)  َوْحَدهُ . )ُ الشَّافِِعيِّ

ْلَمْقتُوِل َخطَأا إَلَّ َواِرٌث َواِحٌد َحلََف تَُكوُن فِي اْلَخطَأِ َعلَى اْلَواِرِث، فَإِْن لَْم يَُكْن لِ ■ 

يَةَ: فَإِْن َكانُوا اْبنَْيِن أَْو أََخَوْيِن، لَْيَس لَهُ َواِرثٌ  َدةا ثُمَّ يُْدفَُع إلَْيِه الدِّ  َخْمِسيَن يَِميناا ُمَردَّ

طَاَع بِاْلقََساَمِة َخْمَسةٌ  َغْيُرهَُما فَطَاَع أََحُدهَُما بِاْلقََساَمِة َوأَبَى اْْلَخُر، فََعلَى الَِّذي

يَِة َولَْيَس لِْْلَخِر َشْيٌء: فَإِْن َكاَن اْلَوَرثَةُ  َوِعْشُروَن ُمَردََّدةٌ َعلَْيِه ثُمَّ يَْدفَُع إلَْيِه نِْصَف الدِّ

ِهْم ُجِعَل اْلفَْضُل َعلَى ثَََلثَةَ َرْهٍط َكانَْت اْلقََساَمةُ َعلَْيِهْم أَْثََلثاا، فَإِْن لَْم تَْنفُْق اِْلَْيَماُن َعلَيْ 

اَِلْثنَْيِن فَاَِلْثنَْيِن َوأَنَّ اْلقََساَمةَ َعلَى اْلَوَرثَِة بِقَْدِر اْلِميَراِث.)حكاه ابن وهب عن علماء 

 المالكية(

وسعيد تَْرِديَد اِْلَْيَماِن فِي اْلقََساَمِة ََل يَُجوُز، َوأَنَّهُ أَْمٌر َحَدٌث لَْم يَُكْن قَْبُل.)الزهري ■ 

 بن المسيب(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »أَنَّ فِي ِكتَاٍب لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ■  قََضى فِي  -َصلَّى َّللاَّ

َدْت اِْلَْيَماُن َعلَْيِهْم اِْلَْيَماِن أَْن يَْحلَِف اِْلَْولِيَاُء، فَإِْن لَْم يَُكْن َعَدُد َعَصبَتِِه تَْبلُُغ َخْمِسيَن ُردِّ 

ا َما بَلَُغوا  ضعيف مرسل(«)بَالِغا

ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََضى َرُسوُل َّللاَّ بَِخْمِسيَن  -َصلَّى َّللاَّ

اتِلُهُ، أَْو تُْؤَخُذ ِديَتُهُ، َويَْحلُِف َعلَْيِه يَِميناا، ثُمَّ يَِحقُّ َدُم اْلَمْقتُوِل إَذا ُحلَِف َعلَْيِه، ثُمَّ يُْقتَُل قَ 

ا  -أَْولِيَاُؤهُ  ْن  -َمْن َكانُوا قَلِيَلا أَْو َكثِيرا فََمْن تََرَك ِمْنهُْم اْليَِميَن ثَبَتَْت َعلَى َمْن بَقَِي ِممَّ

 -ِميناا: َما قَتَْلنَاهُ، ثُمَّ بَطََل َدُمهُ فَإِْن نََكلُوا ُكلُّهُْم: َحلََف اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم َخْمِسيَن يَ  -يَْحلُِف 

ِعَي إَلَّ بَِخْمِسيَن  -َوإِْن نََكلُوا ُكلُّهُْم: َعقَلَهُ اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم  َوََل يُطَلُّ َدُم ُمْسلٍِم إَذا اُدُّ
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 ضعيف مرسل(«)يَِميناا

ِ  بََعثَ »َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب اْلَكْعبِيِّ أَنَّهُ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َسِريَّةا فَلَقُوا اْلُمْشِرِكيَن بِإَِضٍم أَْو قَِريباا ِمْنهُ فَهُِزَم اْلُمْشِرُكوَن َوَغِشَي ُمَحلُِّم ْبُن َجثَّاَمةَ 

ا لَِحقَهُ، قَالَ  ، فَلَمَّ ُ، فَلَْم  اللَّْيثِيُّ َعاِمَر ْبَن اِْلَْضبَِط اِْلَْشَجِعيَّ َعاِمٌر: أَْشهَُد أَْن ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْنتَِه َعْنهُ لَِكلَِمتِِه َحتَّى قَتَلَهُ، فَُذِكَر لَِرُسوِل َّللاَّ فَأَْرَسَل إلَى ُمَحلٍِّم  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ َذ بِهَا فَقَاَل: أَقَتَْلتَهُ بَْعَد أَْن قَاَل ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ ِ إْن َكاَن قَالَهَا فَإِنََّما تََعوَّ ؟ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوهَُو َكافٌِر، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -فَهََلَّ ثَقَْبَت َعْن قَْلبِِه؟ يُِريُد بَِذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ

ُ أَْعلَُم  َوأَْقبََل ُعيَْينَةَ ْبُن بَْدٍر فِي قَْوِمِه َحِميَّةا  -َعْن اْلقَْلِب  إنََّما يُْعِرُب اللَِّسانُ  -َوَّللَاَّ

 ِ ِ قُتَِل َصاِحبُنَا َوهَُو ُمْؤِمٌن، فَأَقِْدنَا؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َوَغَضباا لِقَْيٍس فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ َخْمِسيَن يَِميناا َعلَى َخْمِسيَن َرُجَلا ِمْنُكْم أَْن َكاَن تَْحلِفُوَن بِاَّلَلَّ

 ِ ا َحلَفُوا قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َصاِحبُُكْم قُتَِل َوهَُو ُمْؤِمٌن قَْد ُسِمَع إيَمانُهُ فَفََعلُوا، فَلَمَّ َصلَّى َّللاَّ

يَةَ، فَقَالَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُعيَْينَةَ ْبُن ِحْصٍن إنَّا نَْستَِحي أَْن تَْسَمَع  اُْعفُوا َعْنهُ َواْقبَلُوا الدِّ

ةا اْلَعَرُب أَنَّا أََكْلنَا ثََمَن َصاِحبِنَا َوَواثَبَهُ اِْلَْقَرُع ْبُن َحابٍِس التَِّميِميُّ فِي قَْوِمِه َغَضباا َوَحِميَّ 

ُجِل فَقَاَل: أَْقَسَم ِمنَّا َخْمُسوَن لِِخْنَدٍف فَقَاَل لُِعيَْينَةَ ْبِن ِحْصٍن: بَِماَذا اْستََطْلتُْم َدَم  هََذا الرَّ

 ِ : أَنَّ َصاِحبَنَا قُتَِل َوهَُو ُمْؤِمٌن، فَقَاَل اِْلَْقَرُع: فََسأَلَُكْم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َرُجَلا َصلَّى َّللاَّ

ُ  -َوَسلََّم  يَةَ فَأَبَْيتُْم فَأ ِ أَْن تَْعفُوا َعْن قَْتلِِه َوتَْقبَلُوا الدِّ ِ لَتَْقبَلُنَّ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -ْقِسُم: بِاَّلَلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ لَقَْد قُتَِل  -َّللاَّ الَِّذي َدَعاُكْم إلَْيِه، أَْو َْلتِيَنَّ بِِمائٍَة ِمْن بَنِي تَِميٍم فَيُْقِسُموَن بِاَّلَلَّ

ِ َصاِحبُُكْم َوهَُو َكافٌِر فَقَالُوا ِعْنَد َذلَِك:   -َعلَى ِرْسلَِك، بَْل نَْقبَُل َما َدَعانَا إلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََرَجُعوا إلَى َرُسوِل َّللاَّ َوقَالُوا: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

يَةِ  ِ نَْقبَُل الَِّذي َدَعْوتَنَا إلَْيِه ِمْن الدِّ ِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِِب فََوَداهُ َرُسوَل َّللاَّ ، فَِديَةُ أَبِيَك َعْبِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ بِلِ  -َصلَّى َّللاَّ ضعيف مرسل() اْنفََرَد بِِه اْبُن َسْمَعاَن «)ِمْن اْْلِ

 َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب( -

َد اِْلَْيَما■  َل.َعْن ُعَمَر: أَنَّهُ َردَّ َل فَاِْلَوَّ  َن َعلَْيِهَما اِْلَوَّ

َماِء ُمْشِكٌل[م  8111]َمْسأَلَةٌ فِي الدِّ

ُ  -ُمِطيٍع أَِخي بَنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ■  ِ َصلَّى َّللاَّ اهُ َرُسوُل َّللاَّ َوَكاَن اْسُمهُ اْلَعاِص فََسمَّ

ا  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -ُمِطيعا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ بَِمكَّةَ يَقُوُل: ََل  -َصلَّى َّللاَّ

ا ا أَبَدا ا، َوََل يُْقتَُل َرُجٌل ِمْن قَُرْيٍش بَْعَد هََذا اْلَعاِم َصْبرا « تُْغَزى َمكَّةُ بَْعَد هََذا اْلَعاِم أَبَدا

 )صحيح(

ِ قَاَل اْلَحاِرُث ْبُن َمالِِك ْبِن اْلبَْرَصاِء: قَاَل " قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا» ْعبِيِّ ِمْن اْلَحاِرِث ْبِن َمالٍِك فهو «) َما تُْغَزى َمكَّةُ بَْعَد هََذا اْلَعاِم أَبَدا إْن َصحَّ َسَماُع الشَّ

 صحيح(

ِ »َعْن اْلَحاِرِث ْبِن َمالٍِك ْبِن اْلبَْرَصاِء قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 ق«يَْوَم فَْتِح َمكَّةَ َوهَُو يَقُوُل: ََل تُْغَزى َمكَّةُ بَْعَدهَا إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َوَوْجهُ هَِذِه اِْلََحاِديِث بَيٌِّن، َوهَُو أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ
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ا، َوأَنَّهُ ََل يَْقتُُل بَْعَدهَا َرُجَلا مِ إنَّ  ْن َما أَْخبََر بِهََذا َعْن نَْفِسِه: أَنَّهُ ََل يَْغُزو َمكَّةَ بَْعَدهَا أَبَدا

ا، َوَكاَن هََذا َكَما قَاَل  ا أَبَدا  ، فََما قَتََل بَْعَدهَا قَُرِشي اا.-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَُرْيٍش َصْبرا

ُ َعْنهُ  -قَْد أَْنَذَر بِقَْتِل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ا: أَنَّهُ بُْرهَاُن هَذَ   -َرِضَي َّللاَّ

 ⬇⬇َوأَْنَذَر بَِغْزِو اْلَكْعبَةِ 

ِ أَنَّ َرُجَلا اْستَْفتََح فََجلََس َرُسوُل »َعْن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه ■  َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ْرهُ بِاْلَجنَِّة َعلَى بَْلَوى تَُكوُن قَاَل: فََذهَْبُت  -َصلَّى َّللاَّ َوقَاَل: اْفتَْح لَهُ َوبَشِّ

ا، فَإَِذا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فَفَتَْحُت لَهُ َوبَشَّْرتُهُ بِاْلَجنَِّة، َوقُْلُت الَِّذي قَاَل، فَقَاَل: اللَّهُمَّ َصبْ  را

ُ اْلُمْستََعانُ   صحيح(«)َوَّللَاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُب اْلَكْعبَةَ ُذو » -َصلَّى َّللاَّ يَُخرِّ

َوْيقَتَْيِن ِمْن اْلَحبََشةِ   )صحيح(« السُّ

ِة ُكلِّهَ  ا فِي أَنَّ قَُرِشي اا لَْو قَتََل لَقُتَِل، َولَْو َزنَى َوهَُو قال المؤلف: ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ

َوهََكَذا نَقُوُل فِيِه: لَْو اْرتَدَّ، أَْو َحاَرَب أَْو ُحدَّ فِي اْلَخْمِر  -ُمْحَصٌن لَُرِجَم َحتَّى يَُموَت 

ابَِعةَ  ُ تََعالَى }َوَل  -ثَََلثاا ثُمَّ َشِرَب الرَّ تُقَاتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى َوَكَذلَِك قَاَل َّللاَّ

 [ .0١0يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوهُْم{ ]البقرة: 

ِة فِي أَنَّ َمكَّةَ  ُ َوَحَرَسهَا  -َوََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ هَا َّللاَّ لَْو َغلََب َعلَْيهَا  -أََعزَّ

ِة  -أَْو اْلُمَحاِربُوَن، أَْو اْلبَُغاةُ، فََمنَُعوا فِيهَا ِمْن إْظهَاِر اْلَحقِّ  اْلُكفَّاُر، ا َعلَى اِْلُمَّ أَنَّ فَْرضا

َغْزُوهُْم ََل َغْزُو َمكَّةَ، فَإِْن اْنقَاُدوا، أَْو َخَرُجوا فََذلَِك، َوإِْن لَْم يَْمتَنُِعوا َوََل َخَرُجوا: أَنَّهُْم 

ا، فَإِْن هُْم اْمتَنَُعوا َوقَاتَلُوا، فَََل ِخََلَف فِي أَنَّهُْم يُقَاتَلُوَن فِيهَا َوِعْنَد اْلَكْعبَِة يُْخَرُجوَن ِمْنهَ 

ْجَماَعاُت، َوهَِذِه النُُّصوُص َوإِْنَذاُر النَّبِيِّ  - بِهَْدِم ِذي  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََكانَْت هَِذِه اْْلِ

َوْيقَتَْيِن لِْلَكْعبَةِ   .السُّ

ُروَرِة نَْدِري أَنَّ َذلَِك ََل يَُكوُن أَْلبَتَّةَ إَلَّ بَْعَد َغْزٍو ِمْنهُ  َوقَْد َغَزاهَا اْلُحَصْيُن ْبُن  -َوبِالضَّ

اُج ْبُن يُوُسَف، َوُسلَْيَماُن ْبُن اْلَحَسِن اْلَجيَّانِيُّ  ُ أَْجَمِعيَن  -نَُمْيٍر، َواْلَحجَّ  -لََعنَهُْم َّللاَّ

اُج  -فِيهَا َوهَتَُكوا ُحْرَمةَ اْلبَْيِت، فَِمْن َراٍم لِْلَكْعبَِة بِاْلَمْنَجنِيِق َوأَْلَحُدوا  َوهَُو اْلفَاِسُق اْلَحجَّ

ِ ْبَن  - بَْيِر، َوقَتََل َعْبَد َّللاَّ ِ ْبَن الزُّ َوقَتََل َداِخَل اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َعْبَد َّللاَّ

ُ َعْنهَُما  -َميَّةَ َصْفَواَن ْبِن أُ  َوهَُو ُمتََعلٌِّق بِأَْستَاِر اْلَكْعبَِة، َوِمْن قَالٍِع لِْلَحَجِر  -َرِضَي َّللاَّ

ُسلَْيَماُن ْبُن اْلَحَسِن  -َوهَُو اْلَكافُِر اْلَمْلُعوُن  -اِْلَْسَوِد، َوَسالِِب اْلُمْسلِِميَن اْلَمْقتُولِيَن َحْولَهَا 

، فََكانَ  ِ  اْلقُْرُمِطيُّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -هََذا ُكلُّهُ ُمبَيِّناا إْخبَاَر َرُسوِل َّللاَّ بَِما أَْخبََر  -َصلَّى َّللاَّ

إنََّما أَْخبََر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي َحِديث ُمِطيِع ْبِن اِْلَْسَوِد، َواْلَحاِرِث ْبِن اْلبَْرَصاِء، َوأَنَّهُ 

 فَقَْط..بَِذلَِك َعْن نَْفِسِه 

 -كتاب:قتل أهل البغي:
 812َمْسأَلَةٌ: قَْتُل أَْهِل اْلبَْغِي م
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ُ تََعالَى }َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما فَإِْن  قال ابن حزم: قَاَل َّللاَّ

ِ{ ]الحجرات: بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى اِلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي  [ ١َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

 اْْليَةَ.

فَاْلبَُغاةُ  -فََكاَن قِتَاُل اْلُمْسلِِميَن فِيَما بَْينَهُْم َعلَى َوْجهَْيِن: قِتَاِل اْلبَُغاِة، َوقِتَاِل اْلُمَحاِربِيَن 

ا قِْسٌم َخَرُجوا َعلَى تَأِْويلٍ  يِن فَأَْخطَئُوا فِيِه، َكاْلَخَواِرِج  قِْسَماِن ََل ثَالَِث لَهَُما: إمَّ فِي الدِّ

.  َوَما َجَرى َمْجَراهُْم ِمْن َسائِِر اِْلَْهَواِء اْلُمَخالِفَِة لِْلَحقِّ

يَرِة  ، أَْو َعلَى َمْن هَُو فِي السِّ ا قِْسٌم أََراُدوا ِِلَْنفُِسِهْم ُدْنيَا فََخَرُجوا َعلَى إَماِم َحقٍّ َوإِمَّ

 ِ ْن تََعدَّْت هَِذِه الطَّائِفَةُ إلَى إَخافَِة الطَِّريِق، أَْو إلَى أَْخِذ َماِل َمْن لَقُوا، أَْو َسْفِك ِمْثلُهُْم، فَإ

: اْنتَقََل ُحْكُمهُْم إلَى ُحْكِم اْلُمَحاِربِيَن، َوهُْم َما لَْم يَْفَعلُوا َذلَِك فِي ُحْكِم اْلبَُغاةِ  َماِء هََمَلا  .الدِّ

لُ  ِ »ِمْن أَْهِل اْلبَْغِي يُبَيُِّن ُحْكَمهُْم: َما نا.. َعْن أُمِّ َسلََمةَ:  فَاْلقِْسُم اِْلَوَّ َصلَّى  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  اٍر تَْقتُلَُك اْلفِئَةُ اْلبَاِغيَةُ  -َّللاَّ ٍد « قَاَل فِي َعمَّ ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ : َوإِنََّما -َرِحَمهُ َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -اَر قَتََل َعمَّ  ُ َعْنهُ  -أَْصَحاُب ُمَعاِويَةَ  -َرِضَي َّللاَّ لِيَن  -َرِضَي َّللاَّ َوَكانُوا ُمتَأَوِّ

ا: لِقَْصِدِهْم اْلَخْيَر. -َوإِْن أَْخطَئُوا اْلَحقَّ  -تَأِْويلَهُْم فِيِه  ا َواِحدا  َمأُْجوُروَن أَْجرا

لِيَن قَْوٌم ََل يُ  ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ َويَُكوُن ِمْن اْلُمتَأَوِّ ْعَذُروَن، َوََل أَْجَر لَهُْم: َكَما ُروِّ

 ِ : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -..قَاَل َعلِيٌّ َسيَْخُرُج قَْوٌم فِي آِخِر »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

َماِن، أَْحَداُث اِْلَْسنَاِن، ُسفَهَاُء اِْلَْحََلِم، يَقُ  ولُوَن ِمْن قَْوِل َخْيِر اْلبَِريَِّة، ََل يَُجاِوُز الزَّ

ِميَِّة، فَأَْينََما لَقِيتُُموهُْم  ْهُم ِمْن الرَّ يِن َكَما يَْمُرُق السَّ إيَمانُهُْم َحنَاِجَرهُْم، يَْمُرقُوَن ِمْن الدِّ

ا لَِمْن قَتَلَهُْم يَْوَم اْلقِ   « .يَاَمةِ فَاْقتُلُوهُْم، فَإِنَّ فِي قَْتلِِهْم أَْجرا

ينَا ِمْن طَِريِق ُمْسلٍِم..َ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  ِ »َوُروِّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

تِِه يَْخُرُجوَن فِي فُْرقٍَة ِمْن النَّاِس، ِسيَماهُْم التََّحالُُق، هُْم  -َوَسلََّم  ا يَُكونُوَن فِي أُمَّ َذَكَر قَْوما

 «..اْلَخْلِق، أَْو ِمْن َشرِّ اْلَخْلِق، تَْقتُلُهُْم أَْدنَى الطَّائِفَتَْيِن إلَى اْلَحقِّ  َشرُّ 

ا: ُمْفتَِرقُوَن، َوأَنَّ الطَّائِفَةَ اْلَمْذُموَمةَ تَْقتُلُهَا أَْدنَى الطَّائِفَتَْيِن  فََصحَّ أَنَّ أُولَئَِك أَْيضا

، فََجعَ  ، َوَجَعَل إْحَدى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َل اْلُمْفتَِرقَتَْيِن إلَى اْلَحقِّ فِي اَِلْفتَِراِق تَفَاُضَلا

َولَْم يَْجَعْل  -َوإِْن َكانَْت اِْلُْخَرى أَْولَى بِِه  -الطَّائِفَتَْيِن اْلُمْفتَِرقَتَْيِن لَهَا ُدنُوٌّ ِمْن اْلَحقِّ 

. نُوِّ إلَى اْلَحقِّ  لِلثَّالِثَِة َشْيئاا ِمْن الدُّ

نَِّة، َكَمنْ  ا لَِشْيٍء ِمْن السُّ لَْت فِي بُْغيَتِهَا طَْمسا  فََصحَّ أَنَّ التَّأِْويَل يَْختَلُِف، فَأَيُّ طَائِفٍَة تَأَوَّ

ْجِم،  قَاَم بَِرْأِي اْلَخَواِرِج لِيُْخِرَج اِْلَْمَر َعْن قَُرْيٍش، أَْو لِيَُردَّ النَّاَس إلَى اْلقَْوِل بِإِْبطَاِل الرَّ

نُوِب، أَْو اْستِْقَراِض اْلُمْسلِِميَن، أَْو قَْتِل اِْلَْطفَاِل َوالنَِّساِء، َوإِْظهَاِر  أَوْ  تَْكفِيِر أَْهِل الذُّ

َ تََعالَى ََل يَْعلَُم َشْيئاا إَلَّ َحتَّ  ْؤيَِة، أَْو إلَى أَنَّ َّللاَّ ى اْلقَْوِل بِإِْبطَاِل اْلقََدِر، أَْو إْبطَاِل الرُّ

َحابَِة، أَْو إْبطَاِل الشَّفَاَعِة، أَْو إلَى إْبطَاِل اْلَعَمِل يَُكوَن، أَْو  إلَى اْلبََراَءِة َعْن بَْعِض الصَّ
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 ِ نَِن الثَّابِتَِة َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِالسُّ دِّ إلَى َمْن ُدوَن  -َصلَّى َّللاَّ َوَدَعا إلَى الرَّ

 ِ ُ  -َرُسوِل َّللاَّ َكاِة، أَْو ِمْن أََداِء َحقٍّ ِمْن  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ أَْو إلَى اْلَمْنِع ِمْن الزَّ

ةٌ. ِ تََعالَى: فَهَُؤََلِء ََل يُْعَذُروَن بِالتَّأِْويِل اْلفَاِسِد؛ ِِلَنَّهَا َجهَالَةٌ تَامَّ  ُمْسلٍِم، أَْو َحقٍّ َّلِلَّ

ا َمْن َدَعا إلَى تَأِْويٍل ََل يَِحلُّ  بِِه ُسنَّةٌ، لَِكْن ِمْثَل تَأِْويِل ُمَعاِويَةَ فِي أَْن يَْقتَصَّ ِمْن قَتَلَِة  َوأَمَّ

يِن، َوإِنََّما هُ  : فَهََذا يُْعَذُر؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه إَحالَةُ َشْيٍء ِمْن الدِّ َو ُعْثَماَن قَْبَل اْلبَْيَعِة لَِعلِيٍّ

ٍة بَِعْينِهَا ََل   تَتََعدَّى.َخطَأٌ َخاصٌّ فِي قِصَّ

َوِمْن قَاَم لَِعَرِض ُدْنيَا فَقَْط، َكَما فََعَل يَِزيُد ْبُن ُمَعاِويَةَ، َوَمْرَواُن ْبُن اْلَحَكِم، َوَعْبُد اْلَملِِك 

ٍد فِي اْلقِيَاِم َعلَى يَزِ  بَْيِر، َوَكَما فََعَل َمْرَواُن ْبُن ُمَحمَّ يَد ْبُن َمْرَواَن فِي اْلقِيَاِم َعلَى اْبِن الزُّ

ا َعْن َمْرَواَن، فَهَُؤََلِء ََل يُْعَذُروَن، ِِلَنَّهُْم ََل تَأِْويَل لَهُْم أَْصَلا  ، ْبِن اْلَولِيِد، َوَكَمْن قَاَم أَْيضا

ٌد.  َوهَُو بَْغٌي ُمَجرَّ

ا َمْن َدَعا إلَى أَْمٍر بَِمْعُروٍف، أَْو نَْهٍي َعْن ُمْنَكٍر، َوإِْظهَاِر اْلقُْرآِن،  نَِن، َواْلُحْكِم َوأَمَّ َوالسُّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بِاْلَعْدِل: فَلَْيَس بَاِغياا، بَْل اْلبَاِغي َمْن َخالَفَهُ   َوبِاَّلَلَّ

َماُم أَْو َغْيُرهُ.. -َوهََكَذا إَذا أُِريَد بِظُْلٍم فََمنََع ِمْن نَْفِسِه   َسَواٌء أََراَدهُ اْْلِ

 َ َق فِي قِتَاِل اْلفِئَِة اْلبَاِغيَِة َعلَى اِْلُْخَرى بَْيَن ُسْلطَاٍن وقال أيضا: فَلَْم نَِجْد َّللاَّ  تََعالَى فَرَّ

ا  -َوَغْيِرِه، بَْل أََمَر تََعالَى بِقِتَاِل َمْن بََغى َعلَى أَِخيِه اْلُمْسلِِم  َحتَّى يَفِيَء إلَى أَْمِر  -ُعُموما

ِ تََعالَى }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا َمْن قُتَِل » -َعلَْيِه السَََّلُم  -[ َوَكَذلَِك قَْولُهُ ٦٢{ ]مريم: َّللاَّ

ا « ُدوَن َمالِِه فَهَُو َشِهيدٌ  لَْم يَُخصَّ َمَعهُ ُسْلطَاناا ِمْن َغْيِرِه، َوََل فَْرَق فِي  -ُعُموٌم  -أَْيضا

َمالُهُ، أَْو أُِريَد َدُمهُ، أَْو أُِريَد  قُْرآٍن، َوََل َحِديٍث، َوََل إْجَماٍع َوََل قِيَاٍس: بَْيَن َمْن أُِريدَ 

يِن  ْطََلِق َعلَى هََذا هَََلُك الدِّ فَْرُج اْمَرأَتِِه، أَْو أُِريَد َذلَِك ِمْن َجِميِع اْلُمْسلِِميَن ، َوفِي اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوأَْهلِِه، َوهََذا ََل يَِحلُّ بََِل ِخََلٍف   َوبِاَّلَلَّ

 -هاء :أقوال الفق

ا بالناس.)ابن سيرين (■ َ ْلطَاُن َوإِْن أََراَد ظُْلما  ََل يَُحاَرُب السُّ

 السلطان وغيره سواء يقاومون إن أرادوا ظلما .)عبد َّللا بن عمرو بن العاص .■

َماِم إَذا َخَرَجْت ُسئِلُوا َعْن ُخُروِجِهْم؟ فَإِْن َذَكُروا َمْظلََمةٌ ظُلِ ■  ُموهَا اْلَخاِرَجةَ َعلَى اْْلِ

أُْنِصفُوا، َوإَِلَّ ُدُعوا إلَى اْلفَْيئَِة، فَإِْن فَاُءوا فَََل َشْيَء َعلَْيِهْم، َوإِْن أَبَْوا قُوتِلُوا.) أَبِو 

، َوأَبِو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم ، وقال المؤلف: َوََل نََرى هََذا إَلَّ قَْوَل  َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ا(  َمالٍِك أَْيضا

يقتل اِلسير من أهل البغي مادامت الحرب قائمة ، فَإَِذا اْنَجلَْت اْلَحْرُب فَََل يُْقتَُل ■

 ِمْنهُْم أَِسيٌر.)أبو حنيفة وأصحابه(
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ََل يَِحلُّ أَْن يُْقتََل ِمْنهُْم أَِسيٌر أَْصَلا َما َداَمْت اْلَحْرُب قَائَِمةا، َوََل بَْعَد تََماِم اْلَحْرِب ■ 

 ال المؤلف وبذلك نقول(.)الشافعي ، ق

 هَْل يَُجوُز اتِّبَاُع ُمْدبِِرِهْم؟■ 

☆ .  فَقَالَْت طَائِفَةٌ: ََل يُْتبَُع اْلُمْدبُِر ِمْنهُْم أَْصَلا

قَاَل آَخُروَن: إْن َكانُوا تَاِرِكيَن لِْلقِتَاِل ُجْملَةا، ُمْنَصِرفِيَن إلَى بُيُوتِِهْم، فَََل يَِحلُّ اتِّبَاُعهُْم ☆

، َوإِْن َكانُوا ُمْنَحاِزيَن إلَى فِئٍَة أَْو ََلئِِذيَن بَِمْعقٍِل يَْمتَنُِعوَن فِيِه، أَْو َزائِلِيَن َعْن أَْصَلا 

قَِّة ثَ  مَّ اْلَغالِبِيَن لَهُْم ِمْن أَْهِل اْلَعْدِل إلَى َمَكان يَأَْمنُونَهُْم فِيِه لَِمِجيِء اللَّْيِل، أَْو بِبُْعِد الشُّ

 َحالِِهْم: فَيُْتبَُعوَن.)وهو قول المؤلف(يَُعوُدوَن إلَى 

 هل تقسم أموال أهل البغي كغنائم وفئ ؟■

َسةٌ، َما َكاَن ِمْنهَا فِي َعْسَكِرِهْم.)الحسن  ☆ أَْمَواُل اللُُّصوِص اْلُمَحاِربِيَن َمْغنُوَمةٌ ُمَخمَّ

 بن حي(

ََلِح َواْلكُ  ☆ ُم َويَُخمَُّس ما ُوِجَد فِي أَْيِدي أَْهِل اْلبَْغِي ِمْن السِّ  -َراِع فَإِنَّهُ فَْيٌء يُقَسَّ

ََلِح َواْلُكَراِع.)أبو يوسف( َِ َذلَِك فِي َغْيِر السِّ  َولَيْس

ةا؛ فَإَِذا تَلَِف ِمْن َذلَِك َشْيٌء  ☆ يُْستََعاُن فِي قِتَالِِهْم بَِما أُِخَذ ِمْن ِسََلِحِهْم َوُكَراِعِهْم َخاصَّ

َماَن فِيِه، فَإَِذا َوَضَعْت اْلَحْرُب أَْوَزاَرهَا لَْم يُْؤَخْذ َشْيٌء ِمْن فِي َحاِل اْلَحْرِب فَََل ضَ 

ا قَاتَلُوا بِِه فِي  -أَْمَوالِِهْم ََل ِسََلٌح، َوََل ُكَراٌع، َوََل َغْيُر َذلَِك  يَُردُّ َعلَْيِهْم َما بَقَِي ِممَّ

 به(اْلَحْرِب ِمْن ِسََلِحِهْم َوُكَراِعِهْم.)أبو حنيفة وأصحا

ََل يَِحلُّ لَنَا َشْيٌء ِمْن أَْمَوالِِهْم: ََل ِسََلٌح، َوََل ُكَراٌع، َوََل َغْيُر َذلَِك.)مالك والشافعي  ☆

 وأهل الظاهر(

ََلِح َواْلُكَراِع فِي َحاِل  ☆ يَُحاَل بَْينَهُْم َوبَْيَن ُكلِّ َما يَْستَِعينُوَن بِِه َعلَى بَاِطلِِهْم من السِّ

؛ لَِما َذَكْرنَا، إَلَّ أَْن يُْضطَرَّ إلَْيِه فَيَُجوُز ِحينَئٍِذ. ) المؤلف(اْلبَْغِي َوأَ  ا اْستِْعَمالُهُ فَََل يَِحلُّ  مَّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُ قَاَل  -أَنَّ النَّبِيَّ ■  ََل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ بِإِْحَدى ثَََلٍث: »َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ْفٌر بَْعَد إيَماٍن، أَْو ِزناى بَْعَد إْحَصاٍن، أَْو نَْفٌس بِنَْفسٍ كُ 

 ِ ُ تََعالَى َدَم اْلُمَحاِرِب، َوأَبَاَح َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َوأَبَاَح َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا  بَِعِة.َدَم َمْن ُحدَّ فِي اْلَخْمِر ثُمَّ َشِربَهَا فِي الرَّ
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ُ تََعالَى َدَمهُ َوََل َرُسولُ   -هُ فَُكلُّ َمْن َوَرَد نَصٌّ بِإِبَاَحِة َدِمِه: ُمبَاُح الدَِّم، َوُكلُّ َمْن لَْم يُبِْح َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ تََعالَى }َوَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم{ ]النساء:  -َصلَّى َّللاَّ ِم بِقَْوِل َّللاَّ [ ، 8١َحَراُم الدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوبِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ا « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َصلَّى َّللاَّ َوأَمَّ

ُ َعْنهُ  -اْحتَِجاُجهُْم بِفِْعِل َعلِيٍّ  ةَ لَهُْم فِيِه لُِوُجوٍه: أََحُدهَا  -َرِضَي َّللاَّ ةَ أَنَّهُ ََل حُ  -فَََل ُحجَّ جَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

ا إلَى َعلِيٍّ  -َوالثَّانِي  ُ َعْنهُ  -أَنَّهُ ََل يَِصحُّ ُمْسنَدا  .-َرِضَي َّللاَّ

ةا َعلَْيِهْم ََل لَهُْم؛ ِِلَنَّ َذلِكَ  -َوالثَّالُِث  اْلَخبََر إنََّما هَُو فِي اْبِن يَْثِربِيٍّ  أَنَّهُ لَْو َصحَّ لََكاَن ُحجَّ

 اْرتََجَز يَْوَم َذلَِك، فَقَاَل: أَنَا لَِمْن يُْنِكُرنِي اْبُن يَْثِربِي  ... قَاتٌِل َعلِي اا َوِهْنَد اْلَجَملِ 

 ثُمَّ اْبَن ُصوَحاَن َعلَى ِديِن َعلِيٍّ 

: أَْبَعَد إْقَراِرَك بِقَْتِل فَأُِسَر، فَأُتَِي بِِه َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب،  فَقَاَل لَهُ: اْستَْبقِنِي؟ فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

ا، َواْبَن ُصوَحاَن  فَإِنََّما قَتَلَهُ  -َوأََمَر بَِضْرِب ُعنُقِِه  -ثَََلثٍَة ِمْن اْلُمْسلِِميَن: َعلِي اا، َوِهْندا

ا بِنَصِّ َكََلِمِه  ابُِع َوهُْم ََل يََرْوَن ا -َعلِيٌّ قََودا أَنَّهُ قَْد َصحَّ َعْن  -ْلقََوَد فِي ِمْثِل هََذا.. َوالرَّ

بََِل ِخََلٍف  -َعلِيٍّ النَّْهُي َعْن قَْتِل اِْلَُسَراِء فِي اْلَجَمِل َوِصفِّيَن.. فَإِْن قَالُوا: قَْد َكاَن قَْتلُهُ 

َسارِ  - َساِر، فَهَُو َعلَى َذلَِك بَْعَد اْْلِ ا قَْبَل اْْلِ ، أَْو إْجَماٌع؟ قُْلنَا  ُمبَاحا َحتَّى يَْمنََع ِمْنهُ نَصٌّ

َساِر ُمْطلَقاا، لَِكْن َحلَّ قَْتلُهُ َما َداَم بَاِغياا ُمَدا ا، لَهُْم: هََذا بَاِطٌل، َوَما َحلَّ قَْتلُهُ قَطُّ قَْبَل اْْلِ فِعا

ا: َحُرَم قَْتلُهُ  ا: فََدُمهُ  َوهَُو إَذا -فَإَِذا لَْم يَُكْن بَاِغياا ُمَدافِعا أُِسَر فَلَْيَس ِحينَئٍِذ بَاِغياا، َوََل ُمَدافِعا

 َحَراٌم.

ِ تََعالَى  -َوإِْن لَْم يُْؤَسْر  -َوَكَذلَِك لَْو تََرَك اْلقِتَاَل َوقََعَد َمَكانَهُ َولَْم يَُدافِْع لََحُرَم َدُمهُ  َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

ُ تََعالَى  ِ{ ]الحجرات: َوإِنََّما قَاَل َّللاَّ [ َولَْم ١}فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

 يَقُْل: قَاتِلُوا الَّتِي تَْبقَى، َواْلقِتَاُل َواْلُمقَاتَلَةُ فِْعٌل ِمْن فَاِعلَْيِن، فَإِنََّما َحلَّ قِتَاُل اْلبَاِغي،

ِ تََعالَى  -فِي َغْيِر اْلُمقَاتَلَِة، َواْلقِتَاِل، فَهََذا نَصُّ اْلقُْرآِن  َوُمقَاتَلَتُهُ، َولَْم يَِحلَّ قَْتلُهُ قَطُّ  َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَا اْبَن أُمِّ َعْبٍد هَْل » -َصلَّى َّللاَّ

ُ فِي ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، قَاَل: ََل يُْجهَُز تَْدِري َكْيَف َحَكَم َّللاَّ ِة؟ قَاَل: َّللاَّ َمْن بََغى ِمْن هَِذِه اِْلُمَّ

ُم فَْيئُهَا موضوع() «)َعلَى َجِريِحهَا، َوََل يُْقتَُل أَِسيُرهَا، َوََل يُْطلَُب هَاِربُهَا، َوََل يُقَسَّ

 ِديِث(َكْوثََر ْبَن َحِكيٍم َساقِطٌ أَْلبَتَّةَ َمْتُروُك اْلحَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النَّبِيِّ ■  يَْخُرُج نَاٌس ِمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْهُم ِمنْ  يِن َكَما يَْمُرُق السَّ  قِبَِل اْلَمْشِرِق يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن ََل يَُجاِوُز تََراقِيَهُْم يَْمُرقُوَن ِمْن الدِّ
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مِ  ْهُم إلَى فُوقِِه ِسيَماهُْم التَّْحلِيُق َوالتَّْسبِيدُ الرَّ « يَِّة ثُمَّ ََل يَُعوُدوَن فِيِه َحتَّى يَُعوَد السَّ

 .)صحيح(

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا يَُكونُوَن  -َصلَّى َّللاَّ َذَكَر قَْوما

تِِه يَ  ْخُرُجوَن فِي فُْرقٍَة ِمْن النَّاِس ِسيَماهُْم التََّحالُُق َوهُْم َشرُّ اْلَخْلِق أَْو ِمْن َشرِّ فِي أُمَّ

 صحيح(«)اْلَخْلِق تَْقتُلُهُْم أَْدنَى الطَّائِفَتَْيِن إلَى اْلَحقِّ 

ُ تََعالَى }إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَهْ  ِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن قال المؤلف : قَالُوا: َوقَْد قَاَل َّللاَّ

[ }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ٦فِي نَاِر َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا أُولَئَِك هُْم َشرُّ اْلبَِريَِّة{ ]البينة: 

الَِحاِت أُولَئَِك هُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة{ ]البينة:   [ .٣الصَّ

ِ  قَالُوا: فَِمْن اْلبَاِطِل اْلُمتَيَقَّنِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْن يَُكونُوا ُمْسلِِميَن َويَقُوَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

: إنَّهُْم َشرُّ اْلَخْلِق، أَْو ِمْن َشرِّ اْلَخْلِق، فَاْلَخْلُق َواْلبَِريَّةُ َسَواٌء، قَالُوا: فَإِْذ هُْم بَِشهَاَدِة -

 ِ ُ َعلَْيهِ  -َرُسوِل َّللاَّ يِن َكَما  -َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ ِمْن َشرِّ اْلَخْلِق، َوقَْد َمَرقُوا ِمْن الدِّ

ا، فَهُْم بِيَقِيٍن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن، الَِّذيَن قَالَ  ِميَِّة ثُمَّ ََل يَُعوُدوَن فِيِه أَبَدا ْهُم ِمْن الرَّ ُ يَْمُرُق السَّ  َّللاَّ

ُ تََعالَى لَهُْم أَنَّهُْم ٦البينة: تََعالَى: إنَّهُْم }َشرُّ اْلبَِريَِّة{ ] [ ََل ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن َشِهَد َّللاَّ

َسةٌ َكأَْمَواِل اْلُكفَّاِر.٣ِمْن }َخْيُر اْلبَِريَِّة{ ]البينة:   [ فَأَْمَوالُهُْم َمْغنُوَمةٌ ُمَخمَّ

ِحيُح ِمْن هََذا َوهََذا قَْوٌل َصِحيٌح، َواْحتَِجاٌج َصاِدٌق، إَلَّ أَنَّهُ ُمجْ  َمٌل َغْيُر ُمَرتٍَّب، َوالصَّ

هَُو َجْمُع اْْليَاِت َواِْلََحاِديِث، فََمْن َخَرَج بِتَأِْويٍل هَُو فِيِه ُمْخِطٌئ، لَْم يَُخالِْف فِيِه 

 ِ ْجَماَع، َوََل قََصَد فِيِه ِخََلَف اْلقُْرآِن َوُحْكَم َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيهِ  -اْْلِ  -َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ِة َعلَْيِه، أَْو َخَرَج طَالِباا َغلَبَةا فِ  ُد ِخََلفَهَُما، أَْو يَْعنُِد َعْنهَُما بَْعَد قِيَاِم اْلُحجَّ ي َوهَُو يَتََعمَّ

ا، فَهََذا هُوَ  اْلبَاِغي  ُدْنيَا، َولَْم يََخْف طَِريقاا، َوََل َسفََك الدََّم ِجَزافاا، َوََل أََخَذ اْلَماَل ظُْلما

َعلَْيِه  -الَِّذي يُْصلَُح بَْينَهُ َوبَْيَن َمْن بََغى َعلَْيِه، َعلَى َما فِي آيَِة اْلبَُغاِة َوَعلَى َما قَاَل 

ََلُم  تِِه، إْحَداهَُما بَاِغيَةٌ، َوِهَي الَّتِي تَْقتُُل  -السَّ ِمْن ُخُروِج اْلَماِرقَِة بَْيَن الطَّائِفَتَْيِن ِمْن أُمَّ

، َوَحِمَد َعمَّ  ا، َواِْلُْخَرى أَْولَى بِاْلَحقِّ  َمْن أَْصلََح بَْينَهَُما. -َعلَْيِه السَََّلُم  -ارا

.. َعْن اْلَحَسِن َسِمَع أَبَا بَْكَرةَ قَاَل  ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ ِ »َكَما ُروِّ  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  ةا،  -َم َصلَّى َّللاَّ َعلَى اْلِمْنبَِر، َواْلَحَسُن إلَى َجْنبِِه يَْنظُُر إلَى النَّاِس َمرَّ

َ يُْصلُِح بِِه بَْيَن فِئَتَْيِن ِمْن اْلُمْسلِِمينَ  ةا، َويَقُوُل: اْبنِي هََذا َسيٌِّد، َولََعلَّ َّللاَّ فَإِْن « َوإِلَْيِه َمرَّ

، َويَأُْخُذوا َماَل اْلُمْسلِِميَن َغلَبَةا، بََِل تَأِْويٍل، أَْو يَْسفُِكوا َزاَد اِْلَْمُر َحتَّى يُِخيفُوا السَّبِيلَ 

ْجَماَع  ا َكَذلَِك، فَهَُؤََلِء ُمَحاِربُوَن لَهُْم ُحْكُم اْلُمَحاَربَِة، فَإِْن َزاَد اِْلَْمُر َحتَّى يَْخِرقُوا اْْلِ َدما

وَن: تُْغنَُم أَْمَوالُهُْم ُكلُّهَا ُم  فَهُْم ُمْرتَدُّ ُس َوتُقَسَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ِحينَئٍِذ َوتَُخمَّ  َوبِاَّلَلَّ

َم يَْوَم اْلَجَمِل فِيِهْم بَْيَن أَْصَحابِ ■  ِد ْبِن اْلَحنَفِيَِّة: أَنَّ َعلِي اا قَسَّ ِه عن فِْطُر ْبُن َخلِيفَةَ َعْن ُمَحمَّ

ََلِح .)ضعيف(  )فطر ضعيف(َما قُوتَِل بِِه ِمْن اْلُكَراِع َوالسِّ
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ا ظَهََر َعلَى ■  ، َوأَْصَحاِب َعلِيٍّ " َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ لَمَّ ْعبِيِّ ، َوالشَّ َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ

ََلِح، فَقَالُوا:  أَْصَحاِب اْلَجَمِل بِاْلبَْصَرِة يَْوَم اْلَجَمِل َجَعَل لَهُْم َما فِي َعْسَكِر اْلقَْوِم ِمْن السِّ

نَا ِدَماُؤهُْم َوََل تَِحلُّ لَنَا أَْمَوالُهُْم َوََل نَِساُؤهُْم؟ قَاَل: هَاتُوا ِسهَاَمُكْم فَأَْقِرُعوا َكْيَف تَِحلُّ لَ 

َ، فََخَصَمهُْم َعلِيٌّ  ُ َعْنهُ  -َعلَى َعائَِشةَ، فَقَالُوا: نَْستَْغفُِر َّللاَّ فَهُْم أَنَّهَا إَذا  -َرِضَي َّللاَّ َوَعرَّ

 لَّ بَنُوهَا .)ضعيف()مداره على نعيم بن حماد(لَْم تَِحلَّ لَْم يَحِ 

َعْن ِعْصَمةَ اِْلََسِديِّ قَاَل: بَهََش النَّاُس إلَى َعلِيٍّ فَقَالُوا: اْقِسْم بَْينَنَا نَِساَءهُْم ■ 

يَّةُ قَْوٍم ُمْسلِمِ  َجاُل فََعنَّْيتهَا َوهَِذِه ُذرِّ : َعنَّتَنِي الرِّ يَن فِي َداِرِهْم، ََل َوَذَراِريَّهُْم، فَقَاَل َعلِيٌّ

اُر ِمْن َماٍل فَهَُو لَهُْم، َوَما أَْجلَبُوا بِِه َعلَْيُكْم فِي َعْسَكِرِهْم  َسبِيَل لَُكْم َعلَْيِهْم َما أََوْت الدَّ

ُ  -فَهَُو لَُكْم َمْغنٌَم.)ضعيف() اْبَن ُعيَْينَةَ  ْدَرى َرَواهُ َعْن أَْصَحابِِه الَِّذيَن ََل يُ  -َرِحَمهُ َّللاَّ

 َوهَُو هَالٌِك َكذَّاٌب( -َمْن هُْم، ثُمَّ َعْن َحِكيِم ْبِن ُجبَْيٍر 

أَْرَسَل ُمَعاِويَةُ ْبُن أَبِي ُسْفيَاَن إلَى َعاِمٍل لَهُ أَْن يَأُْخَذ اْلَوْهطَ فَبَلََغ »َعْن أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: ■ 

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص فَلَبِ  َس ِسََلَحهُ هَُو َوَمَوالِيِه َوِغْلَمتُهُ، َوقَاَل: إنِّي َذلَِك َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ا  -يَقُوُل: َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه  -َصلَّى َّللاَّ فَهَُو  -َمْظلُوما

 .)صحيح(« َشِهيدٌ 

ِ ْبنَ »عن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، قَاَل: ■  َر لِْلقِتَاِل ُدوَن  إنَّ َعْبَد َّللاَّ َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص تَيَسَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْلَوْهِط، ثُمَّ قَاَل: َمالِي ََل أُقَاتُِل ُدونَهُ َوقَْد َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« يَقُوُل َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه فَهَُو َشِهيدٌ  -

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن عن ثَابِتا مَ ■  ا َكاَن بَْيَن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن قَاَل: لَمَّ ْولَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ

 -اْلَعاِص، َوبَْين َعْنبََسةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن َما َكاَن َوتَيَسَُّروا لِْلقِتَاِل َرِكَب َخالُِد ْبُن اْلَعاِص 

ِ  -ْخُزوِمي  هَُو اْبُن ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغيَرِة اْلمَ  ِ ْبِن َعْمٍرو فََوَعظَهُ، فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاَّ إلَى َعْبِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: أََما َعلِْمَت أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)قُتَِل َعلَى َمالِِه فَهَُو َشِهيدٌ 

َحابَِة َوبَِحْضَرِة َسائِِرِهْم قال ا ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص بَقِيَّةُ الصَّ  -لمؤلف: فَهََذا َعْبُد َّللاَّ

ُ َعْنهُْم  يُِريُد قِتَاَل َعْنبََسةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن َعاِمَل أَِخيِه ُمَعاِويَةَ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن  -َرِضَي َّللاَّ

ِ ْبُن َعْمٍرو أَنَّ أَْخَذهُ ِمْنهُ َغْيُر َواِجٍب، َوَما َكاَن إْذ أََمَرهُ بِقَْبِض "  اْلَوْهِط " َوَرأَى َعْبُد َّللاَّ

ُ  -ُمَعاِويَةُ  ، َوَرأَى  -َرِحَمهُ َّللاَّ لَهُ بََِل َشكٍّ ا، لَِكْن أََراَد َذلَِك بَِوْجٍه تَأَوَّ ا ُصَراحا لِيَأُْخَذ ظُْلما

ِ ْبُن َعْمٍرو أَنَّ  ََلَح لِْلقِتَاِل، َوََل ُمَخالَِف لَهُ فِي َذلَِك ِمْن  َعْبُد َّللاَّ ، َولَبَِس السِّ َذلَِك لَْيَس بَِحقٍّ

َحابَِة.  الصَّ

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: ■  عن ُمَحمَّ

َوَكاَن ََل يَأُْخُذ َماَلا لَِمْقتُوٍل،  -َوََل يُْقتَُل أَِسيٌر، َوََل يُْتبَُع ُمْدبٌِر ََل يَُذفَُّف َعلَى َجِريٍح، 

 يَقُوُل: َمْن اْعتََرَف َشْيئاا فَْليَأُْخْذهُ.)
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ا بَْعد َما فََرَغ َعلِيٌّ ■  ارا  َعْن ُجَوْيبٍِر قَاَل: أَْخبََرْتنِي اْمَرأَةٌ ِمْن بَنِي أََسٍد قَالَْت: َسِمْعت َعمَّ

، َوََل تَُذفِّفُوا َعلَى َجِريٍح، َوََل  ا َوََل ُمْقبَِلا ِمْن أَْصَحاِب اْلَجَمِل يُنَاِدي: ََل تَْقتُلُنَّ ُمْدبِرا

ََلَح فَهَُو آِمٌن. ا، َوَمْن أَْلقَى السِّ  تَْدُخلُوا َدارا

 8111]َمْسأَلَة َما أََصابَهُ اْلبَاِغي ِمْن َدٍم أَْو َماٍل[م

 تَلََف النَّاُس فِيَما أََصابُوهُ فِي َحاِل اْلقِتَاِل ِمْن َدٍم أَْو َماٍل أَْو فَْرٍج.قال ابن حزم: اخْ 

ْمنَا فِي َصْدِر َكََلِمنَا ثَََلُث أَْصنَاٍف: ِصْنٌف  وقال أيضا: َواْلقَْوُل ِعْنَدنَا أَنَّ اْلبَُغاةَ َكَما قَدَّ

لُوا تَأِْويَلا يَْخفَى َوْجهُهُ َعلَى َكثِي ْتهَا أُْخَرى، أَْو تَأَوَّ ٍر ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم، َكَمْن تََعلََّق بِآيٍَة َخصَّ

هُ آَخُر، أَْو نََسَخهَا نَصٌّ آَخُر، فَهَُؤََلِء َكَما قُْلنَا َمْعُذوُروَن، ُحْكُمهُْم ُحْكُم  بَِحِديِث قَْد َخصَّ

ا، أَْو يُ  ا، أَْو يَْقِضي فِي فَْرٍج َخطَأا اْلَحاِكِم اْلُمْجتَِهِد يُْخِطُئ فَيَْقتُُل ُمْجتَِهدا ْتلُِف َماَلا ُمْجتَِهدا

ِم ِديَةٌ َعلَى بَْيِت اْلَماِل، ََل َعلَى اْلبَاِغي،  ةُ فِي َذلَِك، فَفِي الدَّ ا، َولَْم تَقُْم َعلَْيِه اْلُحجَّ ُمْجتَِهدا

َخ ُكلَّ َما َحَكُموا بِِه، َوََل َحدَّ َعلَْيِه فِي َوََل َعلَى َعاقِلَتِِه َويَْضَمُن اْلَماَل ُكلُّ َمْن أَْتلَفَهُ، َونَسَ 

َل تَأِْويَلا َخَرَق بِِه  -َوْطِء فَْرٍج َجِهَل تَْحِريَمهُ َما لَْم يَْعلَْم بِالتَّْحِريِم  ا َمْن تَأَوَّ َوهََكَذا أَْيضا

ةُ َوََل بَلََغْتهُ. ْجَماَع بَِجهَالٍَة َولَْم تَقُْم َعلَْيِه اْلُحجَّ  اْْلِ

ْجَماَع وَ  ا ََل يُْعَذُر فِيِه، لَِكْن َخَرَق اْْلِ َل تَأِْويَلا فَاِسدا ا َمْن تَأَوَّ َولَْم  -أَيَّ َشْيٍء َكاَن  -أَمَّ

َل تَأِْويَلا يَُسوُغ، أَوقَاَمتْ  ةُ َوفَِهَمهَا، َوتَأَوَّ  يَتََعلَّْق بِقُْرآٍن َوََل ُسنٍَّة، َوََل قَاَمْت َعلَْيِه اْلُحجَّ

ةُ َوَعنََد، فََعلَى َمْن قَتََل هََكَذا اْلقََوُد فِي النَّْفِس فََما ُدونَهَا، َواْلَحدُّ فِيَما أََصاَب َعلَْيِه ا ْلُحجَّ

 بَِوْطٍء َحَراٍم، َوَضَماِن َما اْستَْهلََك ِمْن َماٍل.

ا بََِل تَأِْويٍل، َوََل يُْعَذُر هَذَ  دا ؛ ِِلَنَّهُ َعاِمٌد لَِما َوهََكَذا َمْن قَاَم فِي طَلَِب ُدْنيَا ُمَجرَّ ا أَْصَلا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يَْدِري أَنَّهُ َحَراٌم   َوبِاَّلَلَّ

ا فِي بَاِطٍل،  -َوهََكَذا ِمْن قَاَم َعَصبِيَّةا َوََل فَْرَق  َوقَْد تَُكوُن اْلفِئَتَاِن بَاِغيَتَْيِن إَذا قَاَمتَا َمعا

ا َعلَى اْلقَاتِِل، ِمْن أَيِّ الطَّائِفَتَْيِن َكاَن فَإَِذا َكاَن هََكَذا فَاْلقََوُد أَ  َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي  -ْيضا

ا..  اْلُمَحاِربِيَن يَْقتُُل بَْعُضهُْم بَْعضا

ِ تََعالَى }ِلُْنذِ  ةُ فَََل قََوَد َعلَْيِه َوََل َحدَّ، فَلِقَْوِل َّللاَّ ا قَْولُنَا: َمْن لَْم تَقُْم َعلَْيِه اْلُحجَّ َرُكْم بِِه أَمَّ

ةُ.. فََصحَّ يَقِيناا: أَنَّ َمْن َجِهَل 0١َوَمْن بَلََغ{ ]اِلنعام:  ةَ إَلَّ َعلَى َمْن بَلََغْتهُ اْلُحجَّ [ فَََل ُحجَّ

ُحْكَم َشْيٍء ِمْن الشَِّريَعِة فَهَُو َغْيُر ُمَؤاَخٍذ بِِه إَلَّ فِي َضَماِن َما أَْتلََف ِمْن َماٍل فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ 

، فََعلَْيِه َمتَى َعلَِم أَْن يَُردَّهُ إلَى َصاِحبِِه إْن أَْمَكَن، َوأَْن ََل يُِصرَّ َعلَى اسْ  تَْهلََكهُ بَِغْيِر َحقٍّ

 .-َما فََعَل َوهَُو يَْعلَُم 

َماِء  ةا فَلَِما َذَكْرنَاهُ فِي " ِكتَاِب الدِّ يَِة فِي َذلَِك َعلَى بَْيِت اْلَماِل َخاصَّ ا ُوُجوُب الدِّ َوأَمَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق أَبِي َداُود..عن أَبَي ُشَرْيٍح اْلَكْعبِيَّ يَقُول: قَاَل  َواْلقَِصاِص " َولَِما ُروِّ

 ِ ُ عَ  -َرُسوُل َّللاَّ إنَُّكْم َمْعَشَر ُخَزاَعةَ قَتَْلتُْم هََذا اْلقَتِيَل ِمْن هَُذْيٍل » -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ
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ْلَعْقَل َوإِنِّي َعاقِلُهُ فََمْن قُتَِل لَهُ بَْعَد َمقَالَتِي هَِذِه قَتِيٌل فَأَْهلُهُ بَْيَن ِخيَرتَْيِن بَْيَن أَْن يَأُْخُذوا ا

لِيَن يَْوَم اْلفَْتِح.َوإِنَّ « َوبَْيَن أَْن يَْقتُلُوا  َما قَتَلُوهُ ُمتَأَوِّ

ِ تََعالَى َوُحْكُم َرُسولِِه  ةُ َوبَلََغهُ ُحْكُم َّللاَّ ا َمْن قَاَمْت َعلَْيِه اْلُحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ا بِ  - ٍد، أَْو بَِرْأٍي ُمْفَرٍد أَْو بِقِيَاٍس، َوفَْهُمهُ َولَْم يَُكْن ِعْنَدهُ إَلَّ اْلِعنَاُد َوالتََّعلُُّق: إمَّ تَْقلِيٍد ُمَجرَّ

يَةُ، َوَضَماُن َما أَْتلََف، َواْلَحدُّ فِي اْلفَْرِج؛ لِقَْوِل َّللاَّ  ا أَْو َعلَْيِه اْلقََوُد أَْو الدِّ  فَلَْيَس َمْعُذورا

[ 0١٢ا اْعتََدى َعلَْيُكْم{ ]البقرة: تََعالَى }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل مَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوهَُؤََلِء ُمْعتَُدوَن بََِل َشكٍّ فََعلَْيِهْم ِمْثُل َما اْعتََدْوا بِِه   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َماِء َوََل ِديَةَ ■  ، َوََل َضَماَن فِيَما أَْتلَفُوهُ ِمْن ََل يَُؤاَخُذوَن بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوََل قََوَد فِي الدِّ

ا أََخُذوهُ فَيَُردُّ إلَى أَْصَحابِِه.) أَبُو َحنِيفَةَ،  اِْلَْمَواِل، إَلَّ أَْن يُوَجَد بِأَْيِديِهْم َشْيٌء قَائٌِم ِممَّ

، َوبَْعُض أهل الظاهر(  َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

ِة، فَإَِماُم اْلَجَماَعِة إْن َكانَْت اْلفِئَتَاِن إْحَداهَُما بَ ■  اِغيَةٌ َواِْلُْخَرى َعاِدلَةٌ فِي َسَواِد اْلَعامَّ

اْلُمْصلُِح بَْينَهَُما يَأُْخُذ ِمْن اْلبَاِغيَِة َعلَى اِْلُْخَرى َما أََصابَْت ِمْنهَا بِاْلقَِصاِص فِي اْلقَْتلَى، 

ِ َواْلِجَراَحِة، َكَما َكاَن أَْمُر تَْينَِك اْلفِئَتَْيِن  َصلَّى  -اللَّتَْيِن نََزَل فِيِهَما اْلقُْرآُن إلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َوإِلَى اْلُوََلِة.)اِلوزاعي( -َّللاَّ

 اْلقَِصاُص َعلَْيِهْم، َوَضَماُن َما أَْتلَفُوا َكَغْيِرِهْم.)بعض أهل الظاهر(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيِد بْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِن َعْمِرو ْبِن نُفَْيٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه فَهَُو َشِهيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه فَهَُو َشِهيٌد َوَمْن قُتَِل ُدوَن أَْهلِِه فَهَُو »

 .)صحيح(« َشِهيدٌ 

ْن قَتَلَهُ ِمْن اْلبَُغاِة فَإِنََّما قُتَِل َعلَى أََحِد هَِذِه اْلُوُجوِه، فَهَُو فِي قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ مَ 

 ظَاِهِر اِْلَْمِر َشِهيٌد، َولَْيَس ُكلُّ َشِهيٍد يُْدفَُن ُدوَن ُغْسٍل َوََل َصََلٍة.

: أَنَّ اْلَمْبطُوَن َشِهيٌد، َواْلَمْطُعوَن َشِهيٌد، َواْلَغِريَق  َشِهيٌد، َوَصاِحَب َذاِت َوقَْد َصحَّ

َوُكلُّ هَُؤََلِء ََل  -اْلَجْنِب َشِهيٌد، َواْلَمْرأَةَ تَُموُت بُِجَمٍع َشِهيٌد، َوَصاِحَب اْلهَْدِم َشِهيٌد 

ِخََلَف فِي أَنَّهُْم يَُغسَّلُوَن َويَُكفَّنُوَن َويَُصلَّى َعلَْيِهْم، َواِْلَْصُل فِي ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يَُغسََّل 

، َوََل إْجَماَع، إَلَّ فِيَمْن وَ  هُ نَصٌّ أَْو إْجَماٌع، َوََل نَصَّ يَُكفََّن َويَُصلَّى َعلَْيِه، إَلَّ َمْن َخصَّ

ِ  -قَتَلَهُ اْلُكفَّاُر فِي اْلُمْعتََرِك َوَماَت فِي َمْصَرِعِه  َصلَّى  -فَهَُؤََلِء هُْم الَِّذيَن أََمَر َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وَ  لُوا بِِدَمائِِهْم فِي ثِيَابِِهْم َويُْدفَنُوا َكَما هُْم ُدوَن ُغْسٍل َوََل تَْكفِيٍن  -َسلََّم َّللاَّ  -أَْن يَُزمَّ
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ْسََلِم فِي  هََداِء، َواْلَمْوتَى، َعلَى ُحْكِم اْْلِ ا َعلَْيِهْم َصََلةٌ، فَبَقَِي َسائُِر الشُّ َوََل يَِجُب فَْرضا

ََلِة اْلُغْسِل، َوالتَّْكفِيِن وَ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -الصَّ  َوبِاَّلَلَّ

َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهََلٍل َعْن أَبِيِه، قَاَل: لَقَْد أَتَْيُت اْلَخَواِرَج َوإِنَّهُْم َِلََحبُّ قَْوٍم َعلَى َوْجِه ■ 

أَبِي طَالٍِب قَاتِْلهُْم، فَقَاَل: ََل، اِْلَْرِض إلَيَّ فَلَْم أََزْل فِيِهْم َحتَّى اْختَلَفُوا، فَقِيَل لَِعلِيِّ ْبِن 

ِ ْبُن َخبَّا ٍب، َحتَّى يَْقتُلُوا، فََمرَّ بِِهْم َرُجٌل اْستَْنَكُروا هَْيئَتَهُ، فَثَاُروا إلَْيِه، فَإَِذا هَُو َعْبُد َّللاَّ

ُث َعْن النَّبِيِّ  ْثنَا َما َسِمْعَت أَبَاَك يَُحدِّ ُ  -فَقَالُوا: َحدِّ فَقَاَل: َسِمْعتُهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَقُوُل: َسِمْعُت النَّبِيَّ  تَُكوُن فِْتنَةٌ اْلقَاِعُد فِيهَا َخْيٌر ِمْن »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل: « ي فِي النَّارِ اْلقَائِِم، َواْلقَائُِم َخْيٌر ِمْن اْلَماِشي، َواْلَماِشي َخْيٌر ِمْن السَّاِعي َوالسَّاعِ 

ا َعلَى َشطِّ النَّْهِر فَلَقَْد َرأَْيُت َدَماهَُما فِي النَّْهِر َكأَنَّ  هَُما فَأََخُذوهُ َوأُمَّ َولَِدِه فََذبَُحوهَُما َجِميعا

الُوا: ُكلُّنَا َشِريَكاِن فَأُْخبَِر بَِذلَِك َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل: أَقِيُدونِي ِمْن اْبِن َخبَّاٍب؟ قَ 

 قَتَْلنَاهُ فَِحينَئٍِذ اْستََحلَّ قِتَالَهُْم، فَقَتَلَهُْم.

: أَنَّ ُسلَْيَماَن ْبَن ِهَشاٍم َكتََب إلَْيِه يَْسأَلُهُ َعْن اْمَرأٍَة َخَرَجْت ِمْن ِعْنِد ■  ْهِريُّ عن الزُّ

ْرِك، َولَِحقَْت بِالْ  َجْت فِيِهْم: ثُمَّ إنَّهَا َزْوِجهَا، َوَشِهَدْت َعلَى قَْوِمهَا بِالشِّ َحُروِريَِّة، فَتََزوَّ

ا بَْعُد فَإِنَّ اْلفِْتنَةَ اِْلُولَى ثَاَرْت َوأَْصَحاُب َرُسوِل  َرَجَعْت إلَى قَْوِمهَا ثَانِيَةا؟ فََكتََب إلَْيِه: أَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا َكثِيٌر، فَ  -َصلَّى َّللاَّ ْن َشِهَد بَْدرا اْجتََمَع َرْأيُهُْم َعلَى أَْن ََل يُقِيُموا ِممَّ

ا فِي فَْرٍج اْستََحلُّوهُ بِتَأِْويِل اْلقُْرآِن، إَلَّ أَْن يُوَجَد َشْيٌء بَِعْينِِه فَيَُردُّ إلَى  َعلَى أََحٍد َحد ا

 هَا.َصاِحبِِه َوإِنِّي أََرى أَْن تَُردَّ إلَى َزْوِجهَا، َوأَْن يَُحدَّ َمْن اْفتََرى َعلَيْ 

 قال المؤلف: َوهََذا لَْيَس بَِشْيٍء لَِوْجهَْيِن.

ْهِريَّ  -أََحُدهَُما  ُ  -أَنَّهُ ُمْنقَِطٌع ِِلَنَّ الزُّ لَْم يُْدِرْك تِْلَك اْلفِْتنَةَ َوََل ُولَِد إَلَّ بَْعَدهَا  -َرِحَمهُ َّللاَّ

لََما َكاَن هََذا إَلَّ َرْأياا ِمْن بَْعِض  -ا قَاَل َكمَ  -أَنَّهُ لَْو َصحَّ  -بِبِْضِع َعْشَرِة َسنَةا َوالثَّانِي 

ةا فِي َرْأِي بَْعِضِهْم ُدوَن بَْعٍض، َوإِنََّما  ا ِمْنهُْم، َوََل ُحجَّ ا َوََل إْجَماعا َحابَِة ََل نَص ا الصَّ

ْسََلِم اتِّبَاَع اْلقُْرآِن، َوَما َصحَّ  ُ تََعالَى َعلَْينَا أَْهَل اْْلِ َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن النَّبِيِّ  اْفتََرَض َّللاَّ

ُ تََعالَى قَطُّ بِاتِّبَاِع َما أَْجَمَع َعلَْيِه بَْعُض أُ - ةُ، َولَْم يَأُْمْر َّللاَّ ولِي ، أَْو َما أَْجَمَعْت َعلَْيِه اِْلُمَّ

بِاْلَمْوِت ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل اِْلَْمِر ِمنَّا، َوإَِذا َوقََعْت تِْلَك اْلفِْتنَةُ فَبََِل َشكٍّ أَنَّ اْلَماِضيَن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َكانُوا أَْكثََر ِمْن اْلبَاقِيَن، َولَقَْد َكاَن أَْصَحاُب بَْدٍر  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف  وا، إْذ َماَت َعْبُد الرَّ ، َوُعدُّ ُ َرضِ  -ثَََلثَِمائٍَة َوبِْضَعةَ َعَشَر َرُجَلا َي َّللاَّ

فََما ُوِجَد ِمْنهُْم فِي اْلَحيَاِة إَلَّ نَْحُو ِمائٍَة َواِحَدٍة فَقَْط، فَبَطََل التََّعلُُّق بَِما َرَواهُ  -َعْنهُ 

؟ ، فََكْيَف َوهَُو ََل يَِصحُّ أَْصَلا ْهِريُّ لَْو َصحَّ  الزُّ

ْت اْلفِئَتَاِن فََما َكاَن بَْينَهَُما ِمْن َدٍم أَْو ِجَراَحٍة َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّهُ قَاَل: إَذا اْلتَقَ ■ 

فَهَُو هََدٌر، أَََل تَْسَمُع إلَى قَْوله تََعالَى }َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا 

 طَائِفٍَة تََرى اِْلُْخَرى بَاِغيَةا.[ اْْليَةَ، َحتَّى فََرَغ ِمْنهَا؟ قَاَل: فَُكلُّ ١بَْينَهَُما{ ]الحجرات: 
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 8111]َمْسأَلَة َهْل لِْلَعاِدِل أَْن يَْعِمَد قَْتَل أَبِيِه اْلبَاِغي أَْم ََل[م

قال المؤلف: قَاَل قَائِلُوَن: ََل يَِحلُّ لَِمْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلَعْدِل قَْتُل أَبِيِه، أَْو أَِخيِه، أَْو ِذي 

ا، لَِكْن إْن َضَربَهُ لِيَِصيَر بَِذلَِك َغْيَر ُمْمتَنٍِع ِمْن أَْخِذ اْلَحقِّ ِمْنهُ، َرِحٍم ِمْن أَْهِل ا ْلبَْغِي َعْمدا

 فَََل َحَرَج َعلَْيِه فِي َذلَِك.

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ِحمِ -َرِحَمهُ َّللاَّ إنََّما أََمَر  : َولَْسنَا نَقُوُل بِهََذا، فَإِنَّ بِرَّ اْلَوالَِدْيِن َوِصلَةَ الرَّ

ِ تََعالَى َوإَِلَّ فَََل، َوقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ تََعالَى بِِهَما َما لَْم يَُكْن فِي َذلَِك َمْعِصيَةٌ َّلِلَّ  -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ تََعالَى»أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ ُ َوقَْد أَ « ََل طَاَعةَ ِِلََحٍد فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ َمَر َّللاَّ

، َوأََمَر بِإِقَاَمِة اْلُحُدوِد كَ  َذلَِك تََعالَى بِقِتَاِل اْلفِئَِة اْلبَاِغيَِة َولَْم يَُخصَّ بَِذلَِك اْبناا ِمْن أَْجنَبِيٍّ

يِن{ ]الممتحنة:  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ ُ تََعالَى }َل يَْنهَاُكُم َّللاَّ  اْْليَةَ.[ 2قَاَل َّللاَّ

يِن{ ]الممتحنة:  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الدِّ [ إلَى قَْوله تََعالَى }َوَمْن ١}إِنََّما يَْنهَاُكُم َّللاَّ

ِ ١يَتََولَّهُْم فَأُولَئَِك هُُم الظَّالُِموَن{ ]الممتحنة:  ا يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ [ َوقَاَل تََعالَى }َل تَِجُد قَْوما

َ َوَرُسولَهُ{ ]المجادلة: َواْليَْوِم ا وَن َمْن َحادَّ َّللاَّ  [ اْْليَةَ.88ْلِخِر يَُوادُّ

يِن، إَلَّ أَنَّنَا ََل نَْختَاُر أَْن يَْعِمَد اْلَمْرُء إلَى أَبِيِه  ةا  -َوقِتَاُل أَْهِل اْلبَْغِي قِتَاٌل فِي الدِّ  -َخاصَّ

ِه، َما َداَم يَِجُد َغْيَرهَُما، فَإِْن   لَْم يَْفَعْل فَََل َحَرَج.أَْو َجدِّ

 َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي إقَاَمِة اْلَحدِّ َعلَْيِهَما، َوَعلَى اِْلُمِّ َواْلَجدَِّة فِي اْلقَْتِل، َواْلقَْطِع َواْلقَِصاِص،

ا إَذا َرأَى اْلَعاِدُل أَبَاهُ اْلبَاِغَي، أَْو َجدَّهُ، يَْقِصُد  إلَى ُمْسلٍِم يُِريُد َواْلَجْلِد، َوََل فَْرَق ، فَأَمَّ

قَْتلَهُ، أَْو ظُْلَمهُ، فَفَْرٌض َعلَى اَِلْبِن ِحينَئٍِذ أَْن ََل يَْشتَِغَل بَِغْيِرِه َعْنهُ، َوفَْرٌض َعلَْيِه َدْفُعهُ 

، َواِْلُمِّ  -بِأَيِّ َوْجٍه أَْمَكنَهُ  -َعْن اْلُمْسلِِم  ا َوإِْن َكاَن فِي َذلَِك قَْتُل اِْلَِب، َواْلَجدِّ ... َوأَمَّ

ا؛ ِِلَنَّ ُكلَّ َواحِ  ا فَََل يَِحلُّ لِْلُمْسلِِميَن إَلَّ َمْنُعهَُما َوقِتَالُهُْم َجِميعا َدٍة اْلفِئَتَاِن اْلبَاِغيَتَاِن َمعا

هُ، ِمْنهَُما بَاِغيَةٌ َعلَى اِْلُْخَرى، فََمْن َعَجَز َعْن َذلَِك َوِسَعْتهُ التَّقِيَّةُ َوأَْن يَْلَزَم َمْنِزلَ 

َوَمْسِجَدهُ، َوَمَعاَشهُ، َوََل َمِزيَد، َوِكََلهَُما ََل يَْدُعو إلَى اِْلَْمِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعْن 

 اْلُمْنَكِر.

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنَا النَّبِيُّ »اْلبََراَء ْبَن َعاِزٍب قَاَل: ■  هَانَا َعْن َسْبٍع بَِسْبٍع َونَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِعيَاَدةَ اْلَمَرِض، َواتِّبَاَع اْلَجنَائِِز، َوتَْشِميَت اْلَعاِطِس، َوَردَّ السَََّلِم، َونَْصَر  -فََذَكَر  -

 صحيح(«)اْلَمْظلُوِم، َوإَِجابَةَ الدَّاِعي، َوإِْبَراَر اْلُمْقِسمِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -وقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا، قِيَل: يَا » -َم َصلَّى َّللاَّ ا أَْو َمْظلُوما اُْنُصْر أََخاَك ظَالِما

ا؟ قَاَل: تَْمنَُعهُ، تَأُْخُذ فَْوَق يَِدهِ  ا فََكْيَف نَْنُصُرهُ ظَالِما ِ هََذا نَْنُصُرهُ َمْظلُوما « َرُسوَل َّللاَّ

 )صحيح(
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َ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ لُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ََل يَْظلُِمهُ َوََل اْلُمسْ » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يُْسلُِمهُ 

يُِريُد ظُْلَم ُمْسلٍِم، أَْو  -َكَذلَِك  -قال المؤلف: فَإَِذا َرأَى اْلُمْسلُِم أَبَاهُ اْلبَاِغَي، أَْو َذا َرِحِمِه 

، فَفَْرٌض َعلَْيِه َمْنُعهُ ِمْن َذلَِك، بُِكلِّ َما ََل يَْقِدُر  يٍّ َعلَى َمْنِعِه إَلَّ بِِه ِمْن قِتَاٍل أَْو قَْتٍل، ِذمِّ

ْحَساَن إلَى اِْلَبََوْيِن،  ُ تََعالَى اْْلِ فََما ُدوَن َذلَِك َعلَى ُعُموِم هَِذِه اِْلََحاِديِث َوإِنََّما اْفتََرَض َّللاَّ

ْحَمةِ  لِّ ِمْن الرَّ ِ َوأَْن ََل يُْنهََرا، َوأَْن يُْخفََض لَهَُما َجنَاُح الذُّ ، فِيَما لَْيَس فِيِه َمْعِصيَةُ َّللاَّ

 تََعالَى فَقَْط.

َوهََكَذا نَقُوُل: أَنَّهُ ََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم لَهُ أٌَب َكافٌِر أَْو أُمٌّ َكافَِرةٌ، أَْن يُْهِديَهَُما إلَى طَِريِق 

قُْربَاناا، َوََل أَْن يَْسَعى لَهَُما فِي َخْمٍر  اْلَكنِيَسِة، َوََل أَْن يَْحِملَهَُما إلَْيهَا، َوََل أَْن يَأُْخَذ لَهَُما

ِ تََعالَى ِمْن ِزناى، أَْو  لَِشِريَعتِِهَما اْلفَاِسَدِة، َوََل أَْن يُِعينَهَُما َعلَى َشْيٍء ِمْن َمَعاِصي َّللاَّ

ُ َوهَُو قَ  -َسِرقٍَة، أَْو َغْيِر َذلَِك، َوأَْن ََل يََدَعهُ يَْفَعُل َشْيئاا ِمْن َذلَِك  اِدٌر َعلَى َمْنِعِه، قَاَل َّللاَّ

[ 8تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

 َوهَِذِه َوِصيَّةٌ َجاِمَعةٌ لُِكلِّ َخْيٍر فِي اْلَعالَِم.

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -قال أَبُو هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ََل يُِشْر أََحُدُكْم إلَى أَِخيِه »  َصلَّى َّللاَّ

ََلِح فَإِنَّهُ ََل يَْدِري أََحُدُكْم لََعلَّ الشَّْيطَاَن يَْنِزُغ فِي يَِدِه فَيَقَُع فِي ُحْفَرٍة ِمْن  بِالسِّ

 صحيح(«)النَّارِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم صَ  -َعْن أَبِي بَْكَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا أََشاَر اْلُمْسلُِم » -لَّى َّللاَّ

ا ا فِيهَا َجِميعا ََلِح فَهَُما َعلَى َحْرِف َجهَنََّم فَإَِذا قَتَلَهُ َخرَّ  صحيح(«)َعلَى أَِخيِه بِالسِّ

ا َعاِدلَتَْيِن قال المؤلف: فَهَِذِه ِصفَةُ الطَّائِفَتَْيِن إَذا َكانَتَا بَاِغيَتَْيِن، َوََل يُمْ  ِكُن أَْن تَُكونَا َمعا

َ تََعالَى اْلَعافِيَةَ.  َونَْسأَُل َّللاَّ

 8111]َمْسأَلَةٌ أَْحَكاُم وأقضية أَْهِل اْلبَْغِي[م

 -أقوال الفقهاء:

ََل أَْن َما َحَكَم بِِه قَاِضي أَْهِل اْلبَْغِي فَََل يَُجوُز لِقَاِضي أَْهِل اْلَعْدِل أَْن يُِجيَز َذلَِك، وَ ■  

َماُم ثَانِيَةا، لَِكنَّ اِْلَْفَضَل لَِمْن أََخُذوهَ  ا يَْقبََل ِكتَابَهُ َوَما أََخُذوهُ ِمْن َصَدقٍَة فَََل يَأُْخُذهَا اْْلِ

َما اِر فََعشَُّروهُ فَإِنَّ اْْلِ ا َمْن َمرَّ َعلَْيِهْم ِمْن التُّجَّ ةا أُْخَرى ، َوأَمَّ يَهَا َمرَّ َم يَأُْخُذهُ ِمْنهُ أَْن يَُؤدِّ

اِر.)أبو حنيفة وأصحابه إَل الطحاوي(  ثَانِيَةا ِمْن التُّجَّ

َكاِة، َوَما أَقَاُموا ■  ، َويَْجِزي َما أََخُذوهُ ِمْن الزَّ يَْنفُُذ ُكلُّ قَِضيٍَّة قََضْوهَا إَذا َوافَقَْت اْلَحقَّ

 ِمْن اْلُحُدوِد.)الشافعي ومالك(
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َدقَاِت، ََل يَْنفُُذ َشْيٌء ِمْن قََضا■  يَاهُْم، َوََل بُدَّ ِمْن إَعاَدتِهَا َوََل يُْجِزُئ َما أََخُذوهُ ِمْن الصَّ

َدقَاِت، َوِمْن إقَاَمِة اْلُحُدوِد ثَانِيَةا.)أهل  َوََل َما أَقَاُموا ِمْن اْلُحُدوِد، َوََل بُدَّ ِمْن أَْخِذ الصَّ

 الظاهر(

 -األحاديث واآلثار:

ا■  ِ »ِمِت قَاَل: عن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بَايَْعنَا َرُسوَل َّللاَّ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 السَّْمِع َوالطَّاَعِة فِي اْلُعْسِر َواْليُْسِر َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرِه، َوَعلَى أَثََرٍة َعلَْينَا، َوأَْن ََل نُنَاِزعَ 

ِ لَْوَمةَ ََلئِمٍ اِْلَْمَر أَْهلَهُ، َوَعلَى أَْن نَقُ   .)صحيح(« وَل بِاْلَحقِّ أَْينََما ُكنَّا، ََل نََخاُف فِي َّللاَّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عُن َعْرفََجةَ، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ إنَّهُ »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

َق أَمْ  ِة َسيَُكوُن هَنَاٌت َوهَنَاٌت فََمْن أََراَد أَْن يُفَرِّ فَاْضِربُوهُ  -َوِهَي َجِميٌع  -َر هَِذِه اِْلُمَّ

 )صحيح(« بِالسَّْيِف، َكائِناا َمْن َكانَ 

: فََصحَّ أَنَّ لِهََذا اِْلَْمِر أَْهَلا ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يُنَاِزَعهُْم إيَّاهُ، َوأَنَّ تَْفِريَق -قَاَل المؤلف 

ِة بَْعَد اْجتَِماِعهَا  .هَِذِه اِْلُمَّ  ََل يَِحلُّ

ِة، َوأَنَّهُْم  يَاَسِة َمِريُدوَن تَْفِريَق َجَماَعِة هَِذِه اِْلُمَّ فََصحَّ أَنَّ اْلُمنَاِزِعيَن فِي اْلُمْلِك َوالرِّ

 ُمنَاِزُعوَن أَْهَل اِْلَْمِر أَْمَرهُْم، فَهُْم ُعَصاةٌ بُِكلِّ َذلَِك.

َماَم اْلَواِجَب الطَّاَعةَ، َوإِْذ هُْم فِيِه ُعَصاةٌ، فََصحَّ أَنَّ أَْهَل اْلبَْغِي ُعَصاةٌ فِي ُمنَازَ  َعتِِهْم اْْلِ

َماِم، َوُكلُّ  ا قَْبُضهَا إلَى اْْلِ ا هَُو إلَى إَماٍم، َوُكلُّ َزَكاٍة قَبَُضوهَا ِممَّ فَُكلُّ ُحْكٍم َحَكُموهُ ِممَّ

َماِم  ا إقَاَمتُهُ إلَى اْْلِ  ِمْنهُْم ظُْلٌم َوُعْدَواٌن. فَُكلُّ َذلِكَ  -َحدٍّ أَقَاُموهُ ِممَّ

ِ تََعالَى َعْن طَاَعتِِه، َوأَْن يُْجِزَي الظُّْلُم َعْن اْلَعْدِل،  َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن تَنُوَب َمْعِصيَةُ َّللاَّ

ْنَصاِف. ، َوأَْن يُْغنَِي اْلُعْدَواُن َعْن اْْلِ  َوأَْن يَقُوَم اْلبَاِطُل َمقَاَم اْلَحقِّ

ا َوَوَجَب َردُّ ُكلِّ َما َعِملُوا ِمْن َذلَِك لِقَْوِل النَّبِيِّ فََصحَّ َما قُلْ  َمْن » -َعلَْيِه السَََّلُم  -نَا نَص ا

فَإِْن لَْم يَُكْن لِلنَّاِس إَماٌم ُمَمكٌَّن فَقَْد قُْلنَا: إنَّ ُكلَّ َمْن « َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ 

فَُكلُّ َما فََعلُوهُ فِي َذلَِك فَهَُو نَافٌِذ  -إْن َكانُوا ُمْسلِِميَن  -ِحينَئٍِذ فَهَُو نَافٌِذ، فَاْلبَُغاةُ  قَاَم بِاْلَحقِّ 

ِ تََعالَى َشْيٌء أَْصَلا  - ا فَََل يَْنفُُذ ِمْن ُحْكِم اْلَكافِِر فِي ِديِن َّللاَّ ا إْن َكانُوا ُكفَّارا ِ  -َوأَمَّ َوبِاَّلَلَّ

 ْوفِيُق.تََعالَى التَّ 

 8118]َمْسأَلَةٌ َهْل يُْستََعاُن َعلَى أَْهِل اْلبَْغِي بِأَْهِل اْلَحْرِب أَْو بأهل الذمة ْ[م

 ِ ُ  -قال ابن حزم: َوقَْد َذَكْرنَا هََذا فِي " ِكتَاِب اْلِجهَاِد " ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َوهََذا ُعُموٌم َمانٌِع ِمْن أَْن يُْستََعاَن بِِه فِي « إنَّنَا ََل نَْستَِعيُن بُِمْشِركٍ » -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

ْجَماُع َعلَى َجَواِز اَِلْستَِعانَِة بِِه ِوََليٍَة، أَْو قِتَاٍل، أَ  ْو َشْيٍء ِمْن اِْلَْشيَاِء، إَلَّ َما َصحَّ اْْلِ
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ا ََل يَْخُرُجوَن فِيِه  ابَِّة، أَْو اَِلْستِْئَجاِر، أَْو قََضاِء اْلَحاَجِة، َونَْحِو َذلَِك ِممَّ فِيِه: َكِخْدَمِة الدَّ

َغاِر.  َعْن الصَّ

.َواْلُمْشِرُك: اْسٌم يَ  يِّ َواْلَحْربِيِّ مِّ  قَُع َعلَى الذِّ

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ فَإِْن أَْشَرفُوا  -َما َداَم فِي أَْهِل اْلَعْدِل َمنََعةٌ  -: هََذا ِعْنَدنَا -َرِحَمهُ َّللاَّ

وا َولَْم تَُكْن لَهُْم ِحيلَةٌ، فَََل بَأَْس بِأَْن يَْلَجئُوا إلَ  ى أَْهِل اْلَحْرِب، َوأَْن َعلَى اْلهَلََكِة َواْضطُرُّ

ي اا  ا َوََل ِذمِّ ِة، َما أَيَقَنُو أَنَّهُْم فِي اْستِْنَصاِرِهْم: ََل يُْؤُذوَن ُمْسلِما مَّ فِي َدٍم  -يَْمتَنُِعوا بِأَْهِل الذِّ

. ا ََل يَِحلُّ  أَْو َماٍل أَْو ُحْرَمٍة ِممَّ

ِ تََعالَى }َوقَْد فَصَّ  َم َعلَْيُكْم إَِل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ َل لَُكْم َما َحرَّ

، أَْو إْجَماٌع.00١]اِلنعام:   [ َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ َمْن اُْضطُرَّ إلَْيِه، إَلَّ َما َمنََع ِمْنهُ نَصٌّ

ا َكاَن أَْو َجَماَعةا  -فَإِْن َعلَِم اْلُمْسلُِم  َر بِِه ِمْن أَْهِل اْلَحْرِب، أَْو أَنَّ َمْن اْستَْنصَ  -َواِحدا

، فََحَراٌم َعلَْيِه أَْن يَْستَِعيَن بِِهَما، َوإِْن هَلَكَ  ي اا فِيَما ََل يَِحلُّ ا، أَْو ِذمِّ ِة يُْؤُذوَن ُمْسلِما مَّ ، الذِّ

ِ تََعالَى  ا  -َوإِْن تَلِفَْت نَْفُسهُ َوأَْهلُهُ َوَمالُهُ  -لَِكْن يَْصبُِر ِِلَْمِر َّللاَّ أَْو يُقَاتُِل َحتَّى يَُموَت َشِهيدا

ا أََجلُهُ. ا، فَاْلَمْوُت ََل بُدَّ ِمْنهُ، َوََل يَتََعدَّى أََحدا  َكِريما

ا َعْن نَْفِسِه بِظُْلٍم يُوِصلُهُ إلَى َغْيِرِه  هََذا َما  -بُْرهَاُن هََذا: أَنَّهُ ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَْدفََع ظُْلما

 ِه.ََل ِخََلَف فِي

ا اَِلْستَِعانَةُ َعلَْيِهْم بِبَُغاٍة أَْمثَالِِهْم  ِ تََعالَى  -فَقَْد َمنََع ِمْن َذلَِك قَْوٌم  -َوأَمَّ وا بِقَْوِل َّللاَّ َواْحتَجُّ

 [ .٥0}َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضداا{ ]الكهف: 

ِ، َولَِكْن نَْضِربُهُْم َوبِِه نَأُْخُذ؛ ِِلَنَّنَا ََل  -َوأََجاَزهُ آَخُروَن  ا، َوَمَعاَذ َّللاَّ نَتَِّخُذهُْم َعُضدا

ا{  ُ تََعالَى }َوَكَذلَِك نَُولِّي بَْعَض الظَّالِِميَن بَْعضا بِأَْمثَالِِهْم ِصيَانَةا ِِلَْهِل اْلَعْدِل َكَما قَاَل َّللاَّ

ْرِب ِمْن اْلُكفَّاِر، َحتَّى يُقَاتَِل [ َوإِْن أَْمَكنَنَا أَْن نَْضِرَب بَْيَن أَْهِل اْلحَ 08١]اِلنعام: 

ُل بِِهْم إلَى أََذى َغْيِرِهْم، بَِذلَِك  ا، َويَْدُخَل إلَْيِهْم ِمْن اْلُمْسلِِميَن َمْن يَتََوصَّ بَْعُضهُْم بَْعضا

 َحَسٌن.

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ يَ » -َصلَّى َّللاَّ يَن بِقَْوٍم ََل إنَّ َّللاَّ ْنُصُر هََذا الدِّ

ا «.. َخََلَق لَهُمْ  فَإِنَّ اْلفَاِسَق ُمْفتََرٌض َعلَْيِه ِمْن اْلِجهَاِد، َوِمْن َدْفِع أَْهِل اْلبَْغِي،  -َوأَْيضا

أَْن يَْدُعَو  َكاَلَِّذي اُْفتُِرَض َعلَى اْلُمْؤِمِن اْلفَاِضِل، فَََل يَِحلُّ َمْنُعهُْم ِمْن َذلَِك، بَْل اْلفَْرضُ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -إلَى َذلَِك   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوََل بَِمْن يَْستَِحلُّ قِتَالَهُْم، ■  يٍّ ، َوََل بِِذمِّ ََل يَُجوُز أَْن يُْستََعاَن َعلَْيِهْم بَِحْربِيٍّ

 ُمْدبِِريَن.)الشافعي(
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ِة، َوبِأَْمثَالِِهْم ِمْن أَْهِل ََل بَأَْس بِأَْن يُْستََعاَن ■  مَّ َعلَْيِهْم بِأَْهِل اْلَحْرِب، َوبِأَْهِل الذِّ

 اْلبَْغِي.)أبو حنيفة وأصحابه(

 -األحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن أَبُي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ لَيَُؤيُِّد » -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

ُجِل اْلفَاِجرِ هََذا ال يَن بِالرَّ  « .دِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ لَيَُؤيُِّد » -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

يَن بِأَْقَواٍم ََل َخََلَق لَهُمْ   .)صحيح(« هََذا الدِّ

 8111ْرب ثُمَّ قَاَل حسبته ِمْن أَْهل اْلبَْغي[م]َمْسأَلَة قَْتَل َرُجل َرُجًَل فِي اْلحَ 

قال ابن حزم: َولَْو أَنَّ َرُجَلا ِمْن أَْهِل اْلَعْدِل قَتََل فِي اْلَحْرِب َرُجَلا ِمْن أَْهِل اْلَعْدِل، ثُمَّ 

لُهُ َمَع يَِمينِِه، ثُمَّ يَْضَمُن قَاَل: َحِسْبتُهُ ِمْن أَْهِل اْلبَْغِي، فَإِْن َكاَن َما يَقُوُل ُمْمِكناا، فَاْلقَْوُل قَوْ 

ا إلَى قَْتلِِه إَلَّ أَنَّهُ لَْم يَْعلَمْ  ا قَْصدا  أَنَّهُ َحَراُم ِديَتَهُ فِي َمالِِه؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْقتُْلهُ َخَطأا بَْل قَتَلَهُ َعْمدا

ِم، فَلَِذلَِك لَْم يُقَْد ِمْنهُ  يَةُ بِاْختِيَاِر أَْولِيَاِء َوإِْن لَْم يُْمِكْن َما قَاَل فََعلَ  -الدَّ ْيِه اْلقََوُد، أَْو الدِّ

، إَذا قَتَلَهُ فِي أَْرِض اْلَحْرِب، َوََل فَْرَق ، َوَكَذلَِك لَْو  -اْلَمْقتُوِل َوهََكَذا اْلقَْوُل  َسَواءا َسَواءا

ْلَعْدِل َوقَاَل: إنِّي ظَنَْنتُهُ َدَخَل َرَجَع إلَْينَا بَْعُض أَْهِل اْلبَْغِي تَائِباا فَقَتَلَهُ َرُجٌل ِمْن أَْهِل ا

ةا، فَإِْن نََكَل هَُؤََلِء َعْن اْليَِميِن ُحبُِسوا َحتَّى يَْحلِفُوا َوََل بُدَّ؛ ِِلَنَّ اْليَِميَن قَْد  لِيَْطلَُب ِغرَّ

؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْثبُْت َعلَْيِهْم َما يُوِجُب  ِد َوهُْم َوَجبَْت َعلَْيِهْم، َوََل قََوَد أَْصَلا اْلقََوَد ِمْن التََّعمُّ

 َعالُِموَن.

 -أقوال الفقهاء:

نَِّة فِي َعْسَكِر اْلَخَواِرِج َوأَْهِل اْلبَْغِي، فَقَتََل ■  إَذا َكانَْت َجَماَعةٌ ِمْن أَْهِل اْلَعْدِل َوالسُّ

ا، َوأََخَذ بَعْ  ا َعْمدا ا، َوَجَرَح بَْعُضهُْم بَْعضا ا َعْمدا ا، فَََل بَْعُضهُْم بَْعضا ُضهُْم َماَل بَْعٍض َعْمدا

َماُم اْلَعْدُل َعلَْيِهْم بَْعَد َذلَِك: أَْو  -َشْيَء فِي َذلَِك: ََل قََوَد، َوََل ِديَةَ  َغلََب أَْهُل اْلَجَماَعِة َواْْلِ

 لَْم يَْغلِبُوا.)أبو حنيفة وأصحابه(

 -اآلثار:

حْ ■  ْب َعلَْيِه َكِذبَةا عن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب أَْن َعْبَد الرَّ يَق َولَْم نَُجرِّ دِّ َمِن ْبَن أَبِي بَْكٍر الصِّ

 -قَطُّ، قَاَل: ِحيَن قُتَِل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب اْنتَهَْيُت إلَى اْلهُْرُمَزاِن، َوُجفَْينَةَ، َوأَبِي لُْؤلَُؤةَ 

َخْنَجٌر لَهُ َرْأَساِن نَِصابُهُ فِي َوَسِطِه. َوقَاَل  فَتَبِْعتُهُْم فَثَاُروا َوَسقَطَ ِمْن بَْينَهُمْ  -َوهُْم بَِحيٍّ 

ا َعلَى النَّْعِت الَِّذي نََعَت َعْبُد  ْحَمِن فَاْنظُُروا بَِما قُتَِل بِِه ُعَمُر فََوَجُدوهُ ِخْنَجرا َعْبُد الرَّ

ُ ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ُمْشتَِمَلا َعلَ  ْحَمِن، فََخَرَج ُعبَْيُد َّللاَّ ى السَّْيِف َحتَّى أَتَى الرَّ

ا بِاْلَخْيِل  -اْلهُْرُمَزاَن فَقَاَل: اْصَحْبنِي نَْنظُُر إلَى فََرٍس لِي   -َوَكاَن اْلهُْرُمَزاُن بَِصيرا
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 ُ ْيِف قَاَل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ ا َوَجَد َحدَّ السَّ ِ بِالسَّْيِف، فَلَمَّ ، فَقَتَلَهُ فََخَرَج بَْيَن يََدْيِه، فََعََلهُ ُعبَْيُد َّللاَّ

ْيِف فََضَربَهُ فََصلََب َما بَْيَن  -َوَكاَن نَْصَرانِي اا  -، ثُمَّ أَتَى ُجفَْينَةَ  ا أَْشَرَف لَهُ َعََلهُ بِالسَّ فَلَمَّ

ْسََلَم  -ثُمَّ أَتَى اْبنَةَ أَبِي لُْؤلَُؤةَ  -َعْينَْيِه  َ  -َجاِريَةا َصِغيَرةا تَدَِّعي اْْلِ ْظلََمْت فَقَتَلَهَا، فَأ

ِ ََل أَْتُرُك  -اِْلَْرُض يَْوَمئٍِذ َعلَى أَْهلِهَا.  ثُمَّ أَْقبََل بِالسَّْيِف َصْلتاا فِي يَِدِه َوهَُو يَقُوُل: َوَّللَاَّ

ُض بِنَاٍس ِمْن اْلُمهَاِجِريَن، فََجَعلُوا يَقُو لُوَن فِي اْلَمِدينَِة َسْبياا إَلَّ قَتَْلته َوَغْيَرهُْم؟ َكأَنَّهُ يَُعرِّ

َحتَّى أَتَاهُ َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص فَقَاَل:  -َويَهَابُونَهُ أَْن يَْقَربُوا ِمْنهُ  -لَهُ: أَْلِق السَّْيَف، فَأَبَى 

ْيَف يَا اْبَن أَِخي؟ فَأَْعطَاهُ إيَّاهُ، ثُمَّ ثَاَر إلَْيِه ُعْثَماُن فَأََخَذ بَِرْأِسِه، فَتَنَاَصبَا  أَْعِطنِي السَّ

ُجِل الَِّذي  -َجَز النَّاُس بَْينَهَُما. َحتَّى حَ  ا َولَِي ُعْثَماُن قَاَل: أَِشيُروا َعلَيَّ فِي هََذا الرَّ فَلَمَّ

ْسََلِم َما فَتََق  ِ ْبَن ُعَمَر  -فَتََق فِي اْْلِ فَأََشاَر َعلَْيِه اْلُمهَاِجُروَن أَْن يَْقتُلَهُ،  -يَْعنِي ُعبَْيَد َّللاَّ

ُ َوقَاَل َجَماَعةٌ مِ  ْن النَّاِس: قُتَِل ُعَمَر بِاِْلَْمِس َوتُِريُدوَن أَْن تُْتبُِعوهُ اْبنَهُ اْليَْوَم، أَْبَعَد َّللاَّ

َ قَْد أَْعفَاك  اْلهُْرُمَزاَن، َوُجفَْينَةَ؟ فَقَاَم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص فَقَاَل: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، إنَّ َّللاَّ

ُر َولَك َعلَى النَّاِس ِمْن ُسْلطَاٍن، إنََّما َكاَن هََذا اِْلَْمُر َوََل ُسْلطَاَن لَك، أَْن يَُكوَن هََذا اِْلَمْ 

َق النَّاُس َعلَى ُخْطبَِة َعْمٍرو، َوَوَدى ُعْثَماُن  فَاْصفَْح َعْنهُ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن قَاَل: فَتَفَرَّ

ُجلَْيِن َواْلَجاِريَةَ.)صحيح(  الرَّ

ِد ْبِن َجِريٍر قال المؤلف: َوقَ  ٍد َعْن أَْحَمَد ْبِن اْلفَْضِل َعْن ُمَحمَّ ينَا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ْد ُروِّ

ِ ْبِن ُعَمَر  ْبِن بِإِْسنَاٍد ََل يَْحُضُرنِي اْْلَن ِذْكُرهُ: أَنَّ ُعْثَماَن أَقَاَد َولََد اْلهُْرُمَزاِن ِمْن ُعبَْيِد َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهُ؛ ِِلَنَّ  اْلَخطَّاِب، َوأَنَّ َولَدَ  اْلهُْرُمَزاِن َعفَا َعْنهُ، َوأَيُّ َذلَِك َكاَن فَََل ُحجَّ

ِ ْبَن ُعَمَر لَْم يَْقتُْل َمْن قَتََل فِي َعْسَكِر أَْهِل اْلبَْغِي، َوََل فِي َوْقٍت َكاَن فِيِه بَاٍغ ِمنْ   ُعبَْيَد َّللاَّ

ِة اِْلُْلفَِة، اْلُمْسلِِميَن َعلَى َوْجِه اِْلَ  ْرِض يُْعَرُف فِي َداِر اْلِهْجَرِة، َوَمَحلَِّة اْلَجَماَعِة َوِصحَّ

 َوفِي أَْفَضِل ِعَصابٍَة َوأَْعَدلِهَا.

 8111]َمْسأَلَة إَذا َكاَن فِي اْلبَاِغيَن ُغََلٌم لَْم يَْبلُْغ أَْو اْمَرأَةٌ فَقَاتَََل[م

ِغيَن ُغََلٌم لَْم يَْبلُْغ أَْو اْمَرأَةٌ فَقَاتَََل ُدوفَِعا، فَإِْن أَدَّى َذلَِك قال ابن حزم: َولَْو َكاَن فِي اْلبَا

ا َعلَى ُكلِّ َمْن أََراَدهُ ُمِريٌد بَِغْيِر َحقٍّ  إلَى قَْتلِِهَما فِي َحاِل اْلُمقَاتَلَِة فَهَُما هََدٌر؛ ِِلَنَّ فَْرضا

رَّ َكْيَف أَمْ   َوََل ِديَةَ فِي َذلَِك، َوََل قََوَد. -َكنَهُ أَْن يَْدفََع َعْن نَْفِسِه الضُّ

ُ تََعالَى }َوَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البقرة:   [ .0١٥قَاَل َّللاَّ

َدةا، َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلبَْغِي َسأَلُوا النَّْظَرةَ َحتَّى يَْنظُُروا فِي أُُموِرِهْم؟ فَإِْن لَْم يَُكْن َذلَِك َمِكي 

ةا يُْمِكُن فِي ِمْثلِهَا النَّظَُر فَقَْط  ِة  -فََعلَْيِه أَْن يُْنِظَرهُْم ُمدَّ َعاِء، َوبَيَاُن اْلُحجَّ َوهََذا ِمْقَداُر الدُّ

ِ تََعالَى }َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  ا َما َزاَد َعلَى َذلَِك فَََل يَُجوُز؛ لِقَْوِل َّللاَّ  فَقَْط، َوأَمَّ

اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما فَإِْن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى اِلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء 

ِ{ ]الحجرات:  ْصََلِح، ١إِلَى أَْمِر َّللاَّ ُ تََعالَى فِي تَْرِك قِتَالِِهْم إَلَّ ُمدَّةَ اْْلِ [ فَلَْم يُْفِسْح َّللاَّ

 قُوتَِل. فََمْن أَبَى
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ا  َماِم إْنفَاُذ اْلُحقُوِق َعلَْيِهْم َوتَأِْميُن النَّاِس ِمْن َجِميِعِهْم، َوأَْن  -َوأَْيضا ا َعلَى اْْلِ فَإِنَّ فَْرضا

 يَأُْخُذوهُْم بِاَِلْفتَِراِق إلَى َمَصالِِح ِدينِِهْم َوُدْنيَاهُْم..

 8111ن[م]َمْسأَلَة تحصن البغاة فِي حصن فِيِه نَِساء أَْو صبيا

ْبيَاُن، فَََل يَِحلُّ قَْطُع اْلِميِر َعْنهُْم، لَِكْن  َن اْلبَُغاةُ فِي ِحْصٍن فِيِه النَِّساُء َوالصِّ فَإِْن تََحصَّ

ْبيَاَن، َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْن أَْهِل اْلبَْغِي فَقَْط،  يُْطلَُق لَهُْم ِمْنهُ بِِمْقَداِر َما يََسُع النَِّساَء َوالصِّ

 ُعوَن َما َوَراَء َذلَِك.َويُْمنَ 

ْمِي، َوََل يَِحلُّ قِتَالُهُْم بِنَاٍر تُْحِرُق َمْن فِيِه ِمْن َغْيِر أَْهِل  َوَجائٌِز قِتَالُهُْم بِاْلَمْنَجنِيِق َوالرَّ

ِ تََعالَى }َوَل تَْكِسُب ُكلُّ  نَْفٍس إَِل َعلَْيهَا َوَل اْلبَْغِي، َوََل بِتَْغِريٍق يُْغِرقُهُْم َكَذلَِك؛ لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .0٦٢تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

ا إَذا لَْم يَُكْن فِيِه إَلَّ اْلبَُغاةُ فَقَْط فَفَْرٌض أَْن يُْمنَُعوا اْلَماَء َوالطََّعاَم َحتَّى يَْنِزلُوا إلَى  َوأَمَّ

، َوإَِلَّ فَهُْم قَاتِلُو أَْنفُِسِهْم بِامْ  .اْلَحقِّ  تِنَاِعِهْم ِمْن اْلَحقِّ

َوَكَذلَِك يَُجوُز أَْن تُوقََد النِّيَراُن َحَوالَْيِهْم، َويُْتَرُك لَهُْم َمَكاٌن يَتََخلَُّصوَن ِمْنهُ إلَى َعْسَكِر 

؛ ِِلَنَّ هَِذِه نَاٌر أَْوقَْدنَاهَا، َوَما أَْطلَْقنَاهُ هُْم قَاِدُروَن َعلَى اْلَخََلِص مِ  إْن  -ْنهَا أَْهِل اْلَحقِّ

َ تََعالَى لَْم يَأُْمْر  -َوََل يَِحلُّ  -أََحبُّوا  إْحَراقُهُْم، َوََل تَْغِريقُهُْم ُدوَن أَْن يَتََخلَُّصوا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بَِذلَِك َوََل َرُسولُهُ   َوإِنََّما أََمَر بِاْلُمقَاتَلَِة فَقَْط. -َصلَّى َّللاَّ

ا َمْن لَْم يُقَاتِْل فَََل يَِحلُّ قَْتلُهُ وَ  ِ تََعالَى  -ََل يَِحلُّ بِأَْن يَبِيتُوا إَلَّ بِأَْن نَْقبَِض َعلَْيِهْم، َوأَمَّ َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

[م ُجِل اْلُحرِّ  8111]َمْسأَلَةٌ أََماَن اْلَعْبِد َواْلَمْرأَِة َوالرَّ

ُجِل اْلُحرِّ َجائٌِز ِِلَْهِل اْلبَْغِي.قال ابن حزم: قَاَل قَْوٌم: إنَّ   أََماَن اْلَعْبِد، َواْلَمْرأَِة، َوالرَّ

َوهََذا ِعْنَدنَا لَْيَس بَِشْيٍء؛ ِِلَنَّ أََماَن أَْهِل اْلبَْغِي بِأَْيِديِهْم، َمتَى تََرُكوا اْلقِتَاَل َحُرَمْت 

تِلِيَن بَاِغيَن فَََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم إْعطَاُؤهُْم اِْلََماَن ِدَماُؤهُْم، َوَكانُوا إْخَوانَنَا، َوَما َداُموا ُمقَا

َجاَرةُ لِْلَكافِِر الَِّذي  َجاَرةُ هَاهُنَا هََدٌر َولَْغٌو، َوإِنََّما اِْلََماُن َواْْلِ َعلَى َذلَِك، فَاِْلََماُن َواْْلِ

َماِم قَْتلُهُ  ْن  -إْن تََرَك بَْغيَهُ  -ََل فِي ُمْسلٍِم  َواْستِْبقَاُؤهُ، -إَذا أََسُروهُ  -يَِحلُّ لإِْلِ َكاَن هَُو ِممَّ

 يُْعطَى اِْلََماَن َويَُجاُر.

ا َجاَزْت إَجاَرتُهُ، َكإَِجاَرِة َغْيِرِه، َوََل فَْرَق؛ لِقَْوِل  ا ِمْن أَْهِل اْلبَْغِي أََجاَر َكافِرا َولَْو أَنَّ أََحدا

 ِ ُ َعلَْيهِ  -َرُسوِل َّللاَّ  « .يُِجيُر َعلَى اْلُمْسلِِميَن أَْدنَاهُمْ » -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلبَْغِي َدَخلُوا ُغَزاةا إلَى َداِر اْلَحْرِب فََوافَقُوا أَْهَل اْلَعْدِل فَقَاتَلُوا َمَعهُْم 

َواِء؛ ِِلَنَّهُْم ُكلَّهُْم   ُمْسلُِموَن.فََغنُِموا، فَاْلَغنِيَمةُ بَْينَهُْم َعلَى السَّ
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َوَمْن قَتََل ِمْن أَْهِل اْلبَْغِي قَتِيَلا ِمْن أَْهِل اْلَحْرِب فَلَهُ َسلَبُهُ؛ ِِلَنَّهُ ِمْن ُجْملَِة اْلُمَخاَطبِيَن 

 بَِذلَِك اْلُحْكِم.

قَْوٍم ِمْن أَْهل َولَْو تُِرَك أَْهُل اْلَحْرِب ِمْن اْلُكفَّاِر، َوأَْهُل اْلُمَحاَربَِة ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعلَى 

َماِم َعْوُن أَْهِل اْلبَْغِي َوإِْنقَاُذهُْم ِمْن  ْسََلِم، َوَعلَى اْْلِ اْلبَْغِي، فَفَْرٌض َعلَى َجِميِع أَْهِل اْْلِ

 أَْهِل اْلُكْفِر، َوِمْن أَْهِل اْلَحْرِب؛ ِِلَنَّ أَْهَل اْلبَْغِي ُمْسلُِموَن.

ُ تََعالَى }إِنَّمَ  [ َوقَاَل تََعالَى }أَِذلٍَّة َعلَى 01ا اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ{ ]الحجرات: َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن{ ]المائدة:  [ َوقَاَل تََعالَى }أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء ٥٢اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ا أَْهُل اْلُمَحاَربَِة ِمْن اْلمُ 8١بَْينَهُْم{ ]الفتح:  ْسلِِميَن فَإِنَّهُْم يُِريُدوَن ظُْلَم أَْهِل اْلبَْغِي [ َوأَمَّ

قَاَل َّللاَّ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ  -فِي أَْخِذ أَْمَوالِِهْم، َواْلَمْنُع ِمْن الظُّْلِم َواِجٌب 

َرَك اْلُمَحاِرَب، لَْم يُِعْن [ فََمْن تَ 8َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

 اْلَمْطلُوَب فَقَْد أََعاَن اْلُمَحاِرَب َعلَى إْثِمِه َوُعْدَوانِِه، َوهََذا َحَراٌم.

هَاَن فَهََذا ََل يَُجوُز، إَلَّ َمَع َضْعِف  َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلَعْدِل َوأَْهَل اْلبَْغِي تََواَدُعوا َوتََعاطَْوا الرِّ

ِ{ أَْهِل اْلَعدْ  ِ تََعالَى }فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ ِل َعلَى اْلُمقَاتَلَِة؛ لِقَْوِل َّللاَّ

، َولَْسنَا فِي ١]الحجرات:  [ فََما ُدْمنَا قَاِدِريَن َعلَى اْلُمقَاتَلَِة لَهُْم لَْم يَِحلَّ لَنَا َغْيُرهَا أَْصَلا

ُ  ِسَعٍة ِمْن تَْرِكهَا ُ تََعالَى }َل يَُكلُِّف َّللاَّ َساَعةا فََما فَْوقَهَا، فَإِْن َضُعْفنَا َعْن َذلَِك، فَقَْد قَاَل َّللاَّ

ا إَِل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:   [ .82٦نَْفسا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ « ا اْستَطَْعتُمْ إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ مَ » -َصلَّى َّللاَّ

لَْم فَإِْن قَتَلُوا َرْهَن أَْهِل اْلَعْدِل لَْم يَِحلَّ لَنَا قَْتُل َرْهنِِهْم؛ ِِلَنَّهُْم ُمْسلُِموَن َغْيُر ُمقَاتِلِيَن، وَ 

ُ تََعالَى }َوَل تَِزُر وَ  ْهَن َغْيُرهُْم، َوقَْد قَاَل َّللاَّ ا َوإِنََّما قَتََل الرَّ اِزَرةٌ ِوْزَر يَْقتُلُوا لَنَا أََحدا

 [ .0٦٢أُْخَرى{ ]اِلنعام: 

 -كتاب الحدود:
 8111]َمْسأَلَةٌ اْلُحُدوُد فِي َغْيِر النَّْفِس َواأْلَْعَضاِء َسْبَعةُ أَْشيَاٍء[م

ا ََل يَتََجاَوُز فِي النَّْفِس، أَْو  ا ِمْن اْلُعقُوبَِة َمْحُدودا ُ تََعالَى َحد ا قال ابن حزم : لَْم يَِصْف َّللاَّ

نَى، َواْلقَْذُف ا دَّةُ، َوالزِّ ِْلَْعَضاِء، أَْو اْلبََشَرِة، إَلَّ فِي َسْبَعِة أَْشيَاَء: َوِهَي: اْلُمَحاَربَةُ، َوالرِّ

نَى، َوالسَِّرقَةُ، َوَجْحُد اْلَعاِريَِّة، َوتَنَاُوُل اْلَخْمِر فِي ُشْرٍب أَْو أَْكٍل فَقَْط  َوَما َعَدا  -بِالزِّ

ا فِيِه  َذلَِك فَََل َحدَّ  ِ تََعالَى َمْحُدودا ِ... -َّلِلَّ ةَ إَلَّ بِاَّلَلَّ  َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ

انِي ِحيَن يَْزنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل تَْرِجُعوا بَْعِدي ُكفَّاًرا[م  8112]َمْسأَلَةٌ: ََل يَْزنِي الزَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ انِي ِحيَن »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ ََل يَْزنِي الزَّ

يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر 
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 صحيح(«)ِحيَن يَْشَربُهَا َوهَُو ُمْؤِمنٌ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -نَّبِيَّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّ ال■  انِي ِحيَن »قَاَل  -َعلَْيِه الصَّ ََل يَْزنِي الزَّ

يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر 

 هََذا لَْفظُ ُشْعبَةَ.)صحيح(« ِحيَن يَْشَربُهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوالتَّْوبَةُ َمْعُروَضةٌ بَْعدُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبُو هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََل يَْقتُُل اْلقَاتُِل ِحيَن يَْقتُُل » -َصلَّى َّللاَّ

انِ  ي ِحيَن يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن يَْشَربُهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْزنِي الزَّ

َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْختَلُِس ِخْلَسةا َوهَُو 

يَماِن َرَجَع إلَْيِه، َوإِ  يَماُن َكَما يُْخلَُع ِمْنهُ ِسْربَالُهُ، فَإَِذا َرَجَع إلَى اْْلِ َذا ُمْؤِمٌن، يُْخلَُع ِمْنهُ اْْلِ

يَمانُ َرجَ   « .َع َرَجَع إلَْيِه اْْلِ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ انِي ِحيَن »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ ََل يَْزنِي الزَّ

ْسِرُق يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر َشاِربُهَا ِحيَن يَْشَربُهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَ 

السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن َوََل يَْنتَِهُب نُْهبَةا فَيَْرفَُع النَّاُس فِيهَا إلَْيِه أَْبَصاَرهُْم ِحيَن 

 .)صحيح(« يَْنتَِهبُهَا َوهَُو ُمْؤِمنٌ 

انِي َوهَُو ُمؤْ ■  ِمٌن ِحيَن يَْزنِي، َوََل َعطَاءا يَقُوُل: َسِمْعت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ََل يَْزنِي الزَّ

قَاَل: ََل  -يَْسِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر َوهَُو ُمْؤِمٌن ِحيَن يَْشَرُب 

يَماُن  لَُمهُ قَاَل: فََراَجْعته؟ فَقَاَل: ََل أَعْ  -أَْعلَُمهُ إَلَّ قَاَل: َوإَِذا اْعتََزَل َخِطيئَتَهُ َرَجَع إلَْيِه اْْلِ

يَماُن َما َداَم َعلَى َخِطيئَتِِه، فَإَِذا فَاَرقَهَا َرَجَع إلَْيِه  إَلَّ قَاَل: فَيُْنتََزُع ِمْنهُ اْْلِ

يَماُن.)صحيح(  اْْلِ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََل يَْزنِي اْلَعْبُد ِحيَن » -َصلَّى َّللاَّ

نِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن يَْشَربُهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْسِرُق ِحيَن يَْسِرُق يَزْ 

يَماُن ِمْنهُ؟ فََشبََّك أََصابَِعهُ، ثُمَّ أَْخَرَجهَا،  َوهَُو ُمْؤِمٌن. فَقُْلت َِلْبِن َعبَّاٍس: َكْيَف يُْنتََزُع اْْلِ

 .)صحيح(« َذا تَاَب َعاَد إلَْيِه هََكَذا، َوَشبََّك أََصابَِعهُ فَقَاَل: هََكَذا، فَإِ 

بَْيِر َعْن أَبِيِه قَاَل: ■  ِ ْبِن الزُّ ُكنَّا ِعْنَد َعائَِشةَ فََمرَّ َجلَبَةا »َعْن يَْحيَى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ْوَت، فَقَالَْت: َما هََذا؟ فَقَا لُوا: َرُجٌل ُضِرَب فِي اْلَخْمِر، فَقَالَْت: َعلَى بَابِهَا فََسِمَعْت الصَّ

 ِ ِ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسْبَحاَن َّللاَّ انِي ِحيَن  -َصلَّى َّللاَّ يَقُوُل: ََل يَْزنِي الزَّ

 -نِي اْلَخْمَر يَعْ  -يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْسِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْشَرُب 

 .)صحيح(« ِحيَن يَْشَرُب َوهَُو ُمْؤِمٌن، فَإِيَّاُكْم َوإِيَّاُكمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  قَاَل: هََذا نَْهٌي، يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 « .يَْسِرُق، َوََل يَْزنِي، َوََل يَُغلُّ يَْعنِي: ََل  -ِحيَن هَُو ُمْؤِمٌن فَََل يَْفَعلَنَّ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن يَْعِرُض َعلَى َمْملُوِكِه اْلبَاَءةَ، َويَقُوُل: َمْن أََراَد ِمْنُكْم اْلبَاَءةَ ■ 

يَماِن، فَإِنْ  ُ ِمْنهُ ِرْبقَةَ اْْلِ ْجته؟ فَإِنَّهُ ََل يَْزنِي َزاٍن إَلَّ نََزَع َّللاَّ َشاَء أَْن يَُردَّهُ إلَْيِه َردَّهُ  َزوَّ

 بَْعُد، َوإِْن َشاَء أَْن يَْمنََعهُ َمنََعهُ.

عن نَافَِع ْبَن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم يَقُوُل: ََل يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن ِحيَن يَْزنِي، فَإَِذا َزايَلَهُ َرَجَع ■

يَماُن لَْيَس إَذا تَاَب ِمْنهُ، َولَِكنْ  َر َعْن اْلَعَمِل بِِه  إلَْيِه اْْلِ قَاَل: َوَحِسْبته أَنَّهُ َذَكَر  -إَذا أَخَّ
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 َذلَِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس.

يَماُن الَِّذي يَُزوُل َعْنهُ فِي ِحيِن َذلَِك  قال ابن حزم: لَِكْن يَِجُب َعلَْينَا أَْن نَْعِرَف َما هََذا اْْلِ

ِ تََعالَى َوِمْنهُ: فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك،  -اْلفَاِعِل  اْلفِْعِل؟ لِنَْعلََم ِمْن َذلَِك ُحْكَم َذلِكَ  بَِعْوِن َّللاَّ

يَماِن " قَْد اْفتََرقُوا َعلَى أَْربََعِة أَْقَواٍل: فَقَاَل أَْهُل  فََوَجْدنَا النَّاَس فِي تَْفِسيِر لَْفظَِة " اْْلِ

يَماُن اْسٌم َواقٌِع َعلَى ثَََلثَِة َمَعاٍن  : اْْلِ َواْْلَخُر: النُّْطُق  -: أََحُدهَا: اْلَعْقُد بِاْلقَْلِب -اْلَحقِّ

َماِت. -فَْرِضهَا َونَْفلِهَا  -َوالثَّالُِث: َعَمٌل بَِجِميِع الطَّاَعاِت  -بِاللَِّساِن   َواْجتِنَاُب اْلُمَحرَّ

يَماَن اْسٌم َواقٌِع َعلَى َمْعنَيَيْ -ُمْخِطئَةٌ  -َوقَالَْت طَائِفَةٌ  ِن، َوهَُما: اْلَعْقُد بِاْلقَْلِب، : إنَّ اْْلِ

َماِت: إنََّما ِهَي َشَرائُِع  َوالنُّْطُق بِاللَِّساِن فَقَْط، َوأَنَّ أَْعَماَل الطَّاَعاِت، َواْجتِنَاَب اْلُمَحرَّ

يَماِن، َولَْيَسْت إيَماناا، َوهَِذِه َمقَالَةٌ   فَُّر.فََصاِحبُهَا ََل يُكَ  -َوإِْن َكانَْت فَاِسَدةا  -اْْلِ

ا:  َوقَالَْت طَائِفَتَاِن قَْولَْيِن َخَرَجا بِِهَما إلَى اْلُكْفِر ُصَراحا

يَماُن هُوَ  ، َوَمْن قَلََّدهُ َواْئتَمَّ بِِه فَإِنَّهُْم قَالُوا: اْْلِ َمْرقَْنِديُّ  أََحُدهَُما: َجْهُم ْبُن َصْفَواَن السَّ

َح بِالتَّْثلِيِث، َوَعبََد  التَّْصِديُق بِاْلقَْلِب فَقَْط، َوإِْن أَْعلَنَ  ةَ، َوَصرَّ اْلُكْفَر، َوَجَحَد النُّبُوَّ

ْسََلِم، ُدوَن تَقِيٍَّة. لِيَب فِي َداِر اْْلِ  الصَّ

يَماُن  ، َوَمْن اتَّبََعهُ َواْقتََدى بِِه، فَإِنَّهُْم قَالُوا: اْْلِ ِجْستَانِيُّ ُد ْبُن ِكَراٍم السِّ َواْْلَخُر: ُمَحمَّ

 بِاللَِّساِن فَقَْط، َوإِْن اْعتَقََد اْلُكْفَر بِقَْلبِِه. التَّْصِديقُ 

فَلَِزَم الطَّائِفَةَ اِْلُولَى: أَنَّ إْبلِيَس ُمْؤِمٌن، َوأَنَّ اْليَهُوَد َوالنََّصاَرى الَِّذيَن َحاَربُوا َرُسوَل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ تََعالَى ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة، ِِلَنَّ ُكلَّ هَُؤََلِء  ُمْؤِمنُوَن أَْولِيَاُء َّللاَّ

ِة َرُسولِِه  ةَ نُبُوَّ َ تََعالَى بِقُلُوبِِهْم، َوَعَرفُوا ِصحَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعَرفُوا َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْنِجيلِ  ُ تََعالَى فِي بِقُلُوبِِهْم، َوَجُدوهُ َمْكتُوباا ِعْنَدهُْم فِي التَّْوَراِة، َواْْلِ ، أَْو أَْن يَُكذََّب َّللاَّ

ِة اِْلَْنبِيَاِء  ِ تََعالَى َوبِنُبُوَّ ِة ِعْلِم إْبلِيِس بِاَّلَلَّ  .-َعلَْيِهْم السَََّلُم  -إْخبَاِرِه بِِصحَّ

ُ تََعالَى بِأَنَّهُمْ  ِمْن أَْهِل النَّاِر ُمْؤِمنُوَن،  َولَِزَم الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ اْلُمنَافِقِيَن الَِّذي َشِهَد َّللاَّ

ِ تََعالَى، ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة  ٌد. -أَْولِيَاُء َّللاَّ  َوهََذا ُكْفٌر ُمَجرَّ

ْسََلِم. ْجَماِع، َوُمَخالَفَةٌ ِِلَْهِل اْْلِ  َوِكََل اْلقَْولَْيِن َخْرٌق لإِْلِ

يَماَن اْلُمَزايَِل لِلزَّ  انِي فِي ِحيِن ِزنَاهُ، َولِْلقَاتِِل فِي ِحيِن قَْتلِِه، فَيَْلَزُم َمْن قَاَل: إنَّ اْْلِ

َولِلسَّاِرِق فِي ِحيِن َسِرقَتِِه، َولِْلَغالِّ فِي ِحيِن ُغلُولِِه، َولِلشَّاِرِب فِي ِحيِن ُشْربِِه، 

، َواْلُمْنتَِهُب، َولِْلُمْنتَِهِب فِي َحاِل نُْهبَتِِه: أَنَّهُ التَّْصِديُق أَْن يَقُوَل: اْلقَاتُِل، َوالزَّ  انِي، َواْلَغالُّ

 َوالشَّاِرُب: قَْد بَطََل تَْصِديقُهُْم َوَمْن بَطََل تَْصِديقُهُ فَهَُو َكافٌِر.

فَيَْلَزُمهُ أَْن ََل يُْؤَخَذ ِمْن أََحٍد ِمْن هَُؤََلِء َزَكاةٌ، َوََل يُْتَرَك يَُصلَِّي فِي َمْسِجٍد َمَع 

ْدُخَل اْلَحَرَم، َوََل أَْن يَْبتَِدَئ نَِكاَح ُمْسلَِمٍة، َوإِْن َماَت لَهُ قَِريٌب فِي اْلُمْسلِِميَن؛ َوََل أَْن يَ 

َحابَِة َوَمْن يَْعتَدُّ بِِه بَْعَدهُْم، َوهُْم ََل  -تِْلَك اْلَحاِل أَْن ََل يَِرثَهُ  ْجَماِع الصَّ َوهََذا ِخََلٌف ِْلِ

ِ  يَْعنِي َمْن لَْم يَُكنْ  -يَقُولُوَن هََذا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْنهُْم؟ فَإِْذ لَْم يُِرْد َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

انَِي َكافٌِر، َوََل أَنَّ اْلقَاتَِل َكافٌِر، َوََل أَنَّ اْلُمْنتَهِ  َب بِقَْولِِه اْلَمْذُكوِر فِي هََذا اْلَحِديِث أَنَّ الزَّ

  أَنَّ الشَّاِرَب َكافٌِر، َوََل أَنَّ السَّاِرَق َكافٌِر.َكافٌِر، َوََل أَنَّ اْلَغالَّ َكافٌِر، َوََل 

وْ  ا لَلَِزَمهُْم َما يَْلَزُم اْلُمْرتَدَّ َعْن ِدينِِه ِمْن اْلقَْتِل، َوفَِراِق الزَّ َجِة، َوَصحَّ أَنَّهُْم لَْو َكانُوا ُكفَّارا
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يَماِن اْلَمْذُكوِر  -السَََّلُم  َعلَْيهِ  -فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ  -َواْستِيفَاِء اْلَماِل  لَْم يَْعِن بَِذهَاِب اْْلِ

 َذهَاَب تَْصِديقِِه.

ا  نُوِب اْلَمْذُكوَرِة ِمْن اْلُمْسلِِميَن  -َوأَْيضا فَبَِضُروَرِة اْلِحسِّ يَْدِري َمْن َواقٍِع َشْيئاا ِمْن الذُّ

ُروَرةُ فَهَُو قَْوٌل ِمْن نَْفِسِه: أَنَّ تَْصِديقَهُ لَْم يَُزْل، َوأَنَّهُ َكمَ  بُهُ الضَّ ا َكاَن، َوُكلُّ قَْوٍل تَُكذِّ

يَماَن اْلُمَزايَِل لَهُ فِي َحاِل هَِذِه اِْلَفَاِعيِل إنََّما هُ  قُوِط؟ فَقَْد َصحَّ َما قُْلنَا: إنَّ اْْلِ َو ُمتَيَقَُّن السُّ

ِ تََعالَى فَقَْط ... يَماُن الَِّذي هَُو الطَّاَعةُ َّلِلَّ َوهََذا اْلَحِديُث ِمْن اْلُحَجِج اْلقَاِطَعِة َعلَى أَنَّ  اْْلِ

 الطَّاَعاِت ُكلَّهَا إيَماٌن، َوأَنَّ تَْرَك الطَّاَعِة لَْيَس إيَماناا..

 8111]َمْسأَلَة إقَاَمة اْلُحُدود فِي اْلَمَساِجد[م

ِ »قال ابن حزم : قَْد َصحَّ  ُ َعلَيْ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر بِتَْطيِيِب اْلَمَساِجِد  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .َوتَْنِظيفِهَا

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيهَا اْسُمهُ{ ]النور:   [٢٦َوقَاَل تََعالَى }فِي بُيُوٍت أَِذَن َّللاَّ

وِد فِيِه تَْقِذيٌر فََما َكاَن ِمْن إقَاَمِة اْلُحدُ  -فََوَجَب َصْوُن اْلَمَساِجِد، َوَرْفُعهَا، َوتَْنِظيفُهَا 

ِم: َكاْلقَْتِل، َواْلقَْطِع، فََحَراٌم أَْن يُقَاَم َشْيٌء ِمْن َذلَِك فِي اْلَمْسِجِد، ِِلَنَّ َذلَِك  لِْلَمْسِجِد بِالدَّ

ِ »َوَكَذلَِك  -لَْيَس تَْطيِيباا؛ َوََل تَْنِظيفاا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َرْجِم بِ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .َماِعٍز بِاْلبَقِيِع َخاِرَج اْلَمْسِجدِ 

ا  ا فَقَْط، فَإِقَاَمتُهُ فِي اْلَمْسِجِد َجائٌِز، َوَخاِرَج اْلَمْسِجِد أَْيضا ا َما َكاَن ِمْن اْلُحُدوِد َجْلدا َوأَمَّ

اْلَمْجلُوِد بَْوٌل لَِضْعِف  َجائٌِز، إَلَّ أَنَّ َخاِرَج اْلَمْسِجِد أََحبُّ إلَْينَا، َخْوفاا أَْن يَُكوَن ِمنْ 

ا ََل يُْؤَمُن ِمْن اْلَمْضُروِب... وبه يقول ابن أبي ليلى .  طَبِيَعتِِه، أَْو َغْيِر َذلَِك ِممَّ

 -:األحاديث واآلثار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  اْلَمَساِجِد ََل تُقَاُم اْلُحُدوُد فِي »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 .)ضعيف() إْسَماِعيُل ْبُن ُمْسلٍِم، َوَسِعيُد ْبُن بَِشيٍر َضِعيفَاِن(« َوََل يُْقتَُل بِاْلَولَِد اْلَوالِدُ 

ِ »َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَبِيِه: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى  -َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواقِِديُّ َساقِطٌ َمْذُكوٌر « اَم اْلُحُدوُد فِي اْلَمَساِجدِ أَْن تُقَ  .)موضوع() ُمَحمَّ

 بِاْلَكِذِب.(

 ■ ِ ْحَمِن ْبِن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َعْن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الرَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، َواْلَعبَّاُس: «)اُم اْلُحُدوُد فِي اْلَمَساِجدِ ََل تُقَ » -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ضعيف() ُمَحمَّ

 َمْجهُوََلِن(

ِ ْبُن َمْسُعوٍد: ََل تُقَاُم اْلُحُدوُد فِي اْلَمَساِجِد.)ضعيف()ظبيان مجهول(■   قَاَل َعْبُد َّللاَّ

، فَقَاَل: أَْخِرَجاهُ ِمْن َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب قَاَل: أَتَى ُعَمَر ْبَن اْلخَ ■  طَّاِب َرُجٌل فِي َحدٍّ

 اْلَمْسِجِد ثُمَّ اْضِربَاهُ.)صحيح(

 8111]َمْسأَلَة َهْل اْلُحُدوُد َكفَّاَرةٌ لَِمْن أُقِيَمْت َعلَْيِه أَْم ََل[م 

لَِك فَقَْد َسقَطَ َعْنهُ َما قال ابن حزم: ُكلُّ َمْن أََصاَب َذْنباا فِيِه َحدٌّ فَأُقِيَم َعلَْيِه َما يَِجُب فِي ذَ 

َحاَش اْلُمَحاَربَِة، فَإِنَّ إْثَمهَا بَاٍق َعلَْيِه َوإِْن أُقِيَم َعلَْيِه  -تَاَب أَْو لَْم يَتُْب  -أََصاَب ِمْن َذلَِك 

ا تَْخِصيُصنَا ِ تََعالَى فَقَْط... َوأَمَّ هَا، َوََل يُْسقِطُهَا َعْنهُ إَلَّ التَّْوبَةُ َّلِلَّ اْلُمَحاَربَةَ ِمْن َجِميِع  َحدُّ
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َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي  ِ تََعالَى }إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ اْلُحُدوِد، فَلِقَْوِل َّللاَّ

ا{ ]المائدة:  ُ ٣[ إلَى قَْوله تََعالَى }َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]البقرة: ٢٢اِلَْرِض فََسادا [ فَنَصَّ َّللاَّ

، َعلَى أَنَّهُْم َمَع إقَاَمِة هََذا اْلَحدِّ َعلَْيِهْم، َوأَنَّهُ لَهُْم ِخْزٌي فِي تََعالَى  ا ََل يَْحتَِمُل تَأِْويَلا نَص ا

ْنيَا، َولَهُْم َمَع َذلَِك فِي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم.  الدُّ

 -األحاديث واآلثار:

اِمِت قَاَل: ُكنَّا َمَع »َعْن ■  ِ ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َشْيئاا َوََل تَْسِرقُوا َوََل تَْزنُوا َوََل تَْقتُلُوا  َمْجلٍِس، فَقَاَل تُبَايُِعونِي َعلَى أَْن ََل تُْشِرُكوا بِاَّلَلَّ

، فََمْن َوفَى ِمْنُكمْ  ُ إَلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ِ، َوَمْن أََصاَب َشْيئاا ِمْن  النَّْفَس الَّتِي َحرَّ فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه فَأَْمُرهُ إلَى  َذلَِك فَُعوقَِب بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ، َوَمْن أََصاَب َشْيئاا ِمْن َذلَِك فََستََرهُ َّللاَّ

ِ، إْن َشاَء َعفَا َعْنهُ، َوإِْن َشاَء َعذَّبَهُ   .)صحيح(« َّللاَّ

ِ عُ »َعْن ■  اِمِت قَاَل: أََخَذ َعلَْينَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَاَدةَ ْبِن الصَّ َكَما  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َشْيئاا، َوََل نَْسِرَق، َوََل نَْزنَِي، َوََل نَْقتَُل أَْوََلَدنَا، وَ  ََل أََخَذ َعلَى النَِّساِء: أَْن ََل نُْشِرَك بِاَّلَلَّ

ا يَْغتَاَب بَْعُضنَ  ا فَأُقِيَم َعلَْيِه  -ا بَْعضا ِ، َوَمْن أَتَى ِمْنُكْم َحد ا فََمْن َوفَى ِمْنُكْم فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه فَأَْمُرهُ إلَى َّللاَّ بَهُ َوإِْن َشاَء َغفََر لَهُ  -فَهَُو ِعقَابُهُ، َوَمْن َستََرهُ َّللاَّ « إْن َشاَء َعذَّ

 .)صحيح(

ِ َعْن أَبِي هُرَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما أَْدِري أَتُبَُّع َكاَن » -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْم نَبِي اا أَْم ََل؟ َوَما أَْدِري ُذو اْلقَْرنَْيِن أَنَبِي اا َكاَن أَْم ََل؟ َوَما أَْدِري اْلُحُدوُد َكفَّاَراٌت ِِلَْهلِهَ 

  .)صحيح(« ََل؟

ُ تََعالَى، ثُمَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -مؤلف : فَهََذا َصِحيٌح بِأَنَّهُ قال ال ََل يَُعلُِّم إَلَّ َما َعلََّمهُ َّللاَّ

، أَْعلََمهُ بَْعَد َذلَِك َما لَْم يَُكْن يَْعلَُمهُ ِحينَئٍِذ، َوأَْخبََر بِِه اِْلَْنَصاَر، إْذ بَايَُعوهُ قَْبَل اْلِهْجَرةِ 

ِحينَئٍِذ لَْم تَُكْن نََزلَْت بَْعُد، ََل ِحيَن بَْيَعِة ُعبَاَدةَ َوََل قَْبَل َذلَِك، َوإِنََّما نََزلَْت َواْلُحُدوُد 

َ تََعالَى أَْعلََم َرُسولَهُ  أَنَّهُ َسيَُكوُن لِهَِذِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بِاْلَمِدينَِة بَْعَد اْلِهْجَرِة، لَِكنَّ َّللاَّ

نُوِب ُحُدودٌ   -لَِكنَّهُ أَْخبََرهُ أَنَّهَا َكفَّاَراٌت ِِلَْهلِهَا  -َوإِْن َكاَن لَْم يُْعلِْمهُ بِهَا  -، َوُعقُوبَاٌت الذُّ

 إْن َصحَّ َحِديُث أَبِي هَُرْيَرةَ َولَْم تَُكْن فِيِه ِعلَّةٌ. -هََذا هَُو اْلَحقُّ الَِّذي ََل يَُجوُز َغْيُرهُ 

■ ِ ِ » قَاَل: َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَايَْعنَا َرُسوَل َّللاَّ َعلَى َما  -َصلَّى َّللاَّ

: َضِمَن لَهُ اْلَجنَّةَ، َوَمْن َماَت ِمنَّا  بَايََعْت النَِّساُء، فََمْن َماَت ِمنَّا َولَْم يَأِْت بَِشْيٍء ِمْنهُنَّ

: فَحِ  ِ تََعالَىَوأَتَى بَِشْيٍء فَأُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة َداُود ْبِن «)َسابُهُ َعلَى َّللاَّ

 َوهَُو َضِعيٌف( -َرِشيٍد 

 8111]َمْسأَلَة َهْل تَْسقُطُ اْلُحُدوُد بِالتَّْوبَِة أَْم ََل[م

نَى،  قال ابن حزم: النَّصَّ قَْد َوَرَد ُجْملَةا بِإِقَاَمِة اْلُحُدوِد فِي السَِّرقَِة، َواْلَخْمِر، َوالزِّ

ُ تََعالَى تَائِباا ِمْن َغْيِر تَائٍِب، َولَْم يَِصحَّ نَصٌّ أَْصَلا بِإِْسقَاِط اْلَحدِّ   َواْلقَْذِف، َولَْم يَْستَْثِن َّللاَّ

 ِ ِ تََعالَى بِإِقَاَمِة َعْن التَّائِِب، فَإ َذا اِْلَْمُر َكَذلَِك فَََل يَِحلُّ أَْن يَُخصَّ التَّائُِب ِمْن ُعُموِم أَْمِر َّللاَّ

ْأِي، َواْلقِيَاِس ُدوَن نَصٍّ َوََل إْجَماٍع... َوَصحَّ أَنَّهُ ََل يَْسقُطُ بِالتَّْوبَِة َشْيٌء ِمْن  اْلُحُدوِد بِالرَّ

 -اْلِحَرابَِة الَِّذي َوَرَد النَّصُّ بُِسقُوِطهَا بِالتَّْوبَِة قَْبَل اْلقُْدَرِة َعلَْيِهْم فَقَْط  اْلُحُدوِد، َحاَشا َحدِّ 
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ا بِالتَّْوبَِة اْلَكائِنَِة ِمْنهُْم بَْعَد اْلقُْدَرِة َعلَْيِهْم، أَْو َمَع اْلقُْدَرِة َعلَْيِهْم، فَََل يَْسقُطُ  بَِذلَِك َعْنهُْم َوأَمَّ

..َحدُّ الْ   ُمَحاَربَِة أَْصَلا

لِيُل ِعْنَدنَا فِي َذلَِك أَنَّ َمْن أَقَرَّ بَِحدٍّ َولَْم يَقُْل َما هَُو؟ فَََل َشْيَء َعلَْيِه  وقال أيضا: َوالدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْصَلا َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاَّ ُد فَقَْط: فَإِْن قَاَل: َعلَيَّ َحدٌّ فِيِه اْلَجلْ  -َصلَّى َّللاَّ

ا  ا َجْلٌد، ِِلَنَّهُ قَْد يُظَنُّ فِي فِْعلِِه َذلَِك أَنَّهُ َحدٌّ يُوِجُب َجْلدا  -َولَْيَس َكَما يُظَنُّ  -لَْم يَقُْم أَْيضا

ِ تََعالَى لَهَا قَْبَل إْحََللِِه  فَإِْذ هَُو ُمْمِكٌن فَََل يَِحلُّ لَنَا بََشَرتُهُ بِإِْحََللِِه لَنَا إيَّاهَا، ِِلَنَّ تَْحِريَم َّللاَّ

ا ُشْرَب َخْمٍر، فَهَ  ا قَْذفاا، َوإِمَّ ا ِزناا، َوإِمَّ ِ تََعالَى َحدٌّ يُوِجُب: إمَّ َذا اْلفَاِسِد... فَإِْن قَاَل َعلَيَّ َّلِلَّ

ا  ا َصِحيحا أَقَلُّ اْلُحُدوِد اْلَواِجبَِة َولَْيَس َعلَْيِه إَلَّ َحدُّ اْلَخْمِر، ِِلَنَّهُ  -لَْم يَُحقِّْق َوََل أَقَرَّ إْقَرارا

 َعلَْيِه بِيَقِيٍن.

، فَََل يَُجوُز أَْن يُْجلََد َشْيئاا َحتَّى يَتَبَيََّن َما هَُو اْلحَ  دُّ َوََل يَِحلُّ أَْن يَْزَداَد َعلَْيِه َشْيٌء بِالشَّكِّ

ا.  الَِّذي َعلَْيِه، َويَِصفَهُ َوَصف اا تَام ا

  -أقوال الفقهاء :

، قَالَهَ بِاْلِعَراِق َوَرَجَع َعْنهَ بِِمْصَر(اْلُحدُ ■    وَد ُكلَّهَا تَْسقُطُ بِالتَّْوبَِة.) قول الشَّافِِعيِّ

  -اْليات و اِلحاديث واْلثار:

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي اِلَْرِض فََساداا{ ■  ُ تََعالَى }إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ قَاَل َّللاَّ

[ اْْليَةَ إلَى قَْولِِه: }إَِل الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْيِهْم{ ]المائدة: ٢٢]المائدة: 

٢٢] 

ِ تََعالَى }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء{ ]النور: ■  [ ٢قَْوِل َّللاَّ

 }َغفُوٌر َرِحيٌم{ إلَى قَْوله تََعالَى:

َ تََعالَى لَْم يُْسقِْط اْلَحدَّ بِالتَّْوبَِة ُمْطلَقَةا، ةَ لَهُْم فِي هَِذِه اْْليَِة: ِِلَنَّ َّللاَّ  قال المؤلف: ََل ُحجَّ

ا قَاَل تَعَ  الَى }ِمْن بَْعِد َولَْو أََراَد َذلَِك لَقَاَل )إَلَّ الَِّذيَن تَابُوا( َولَْم يَقُْل " ِمْن بَْعِد َذلَِك " فَلَمَّ

[ بَيََّن لَنَا تََعالَى أَنَّ هَِذِه التَّْوبَةَ ََل تَُكوُن إَلَّ ِمْن بَْعِد اْلَجْلِد ثََمانِيَن، ٥8َذلَِك{ ]البقرة: 

التَّْوبَِة َواْستِْحقَاُق اْسِم اْلفُُسوِق، َوَردُّ الشَّهَاَدِة، ََل قَْبَل اْلَجْلِد بِنَصِّ اْلقُْرآِن، فَإِنََّما َسقَطَ بِ 

ُحْكُم قَبُوِل بَْعَد اْلَجْلِد َما َعَدا اْلَجْلَد، ِِلَنَّ اْلَجْلَد قَْد نَفََذ فَََل يَْسقُطُ بَْعَدهُ بِالتَّْوبَِة إَلَّ اْلفِْسُق، وَ 

 الشَّهَاَدِة فَقَْط.

 ِ ا: فَبَْعَد نُُزوِل هَِذِه اْْليَِة َجلََد َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َوأَْيضا ِمْسطََح ْبِن  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

فَبَطََل التََّعلُُّق فِي إْسقَاِط اْلَحدِّ بِالتَّْوبَِة  -أُثَاثَةَ، َوَحسَّاَن ْبَن ثَابٍِت، َوَحْمنَةَ بِْنَت َجْحٍش 

 اْلَمْذُكوَرِة فِي اْْليَِة..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمالٍِك أَتَى النَّبِيَّ  أَنَّ َماِعَز ْبنَ »َعْن يَِزيَد ْبِن نَُعْيٍم َعْن أَبِيِه: ■   -َصلَّى َّللاَّ

 ِ اٍت، ثُمَّ أََمَر َرُسوُل َّللاَّ ِ؟ فَأَْعَرَض َعْنهُ أَْربََع َمرَّ ُ  -فَقَاَل: أَقِْم َعلَيَّ ِكتَاَب َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْتهُ اْلِحَجاَرةُ خَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ا َمسَّ ِ ْبُن أَنٍَس ِمْن بَِرْجِمِه، فَلَمَّ ، َوَخَرَج َعْبُد َّللاَّ َرَج يَْشتَدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَاِدي قَْوِمِه بَِوِظيِف ِحَماٍر، فََضَربَهُ فََصَرَعهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ   -َصلَّى َّللاَّ

 ُ  َعلَْيِه؟ يَا هََذا لَْو َستَْرتَهُ بِثَْوبَِك َكاَن فََحدَّثَهُ بِأَْمِرِه فَقَاَل أَََل تََرْكتُُموهُ لََعلَّهُ يَتُوُب فَيَتُوُب َّللاَّ

ا لَكَ   .)ضعيف مرسل(« َخْيرا
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ْبِح َوِهَي تَْعِمُد »َوائِِل ْبِن ُحْجٍر َعْن أَبِيِه: ■  أَنَّ اْمَرأَةا َوقََع َعلَْيهَا َرُجٌل فِي َسَواِد الصُّ

ُجٍل َمرَّ َعلَْيهَا َوفَرَّ َصاِحبُهَا، ثُمَّ َمرَّ َعلَْيهَا إلَى اْلَمْسِجِد َعْن ُكْرِه نَْفِسهَا، فَاْستََغاثَْت بِرَ 

قَْوٌم َذُوو َعَدٍد، فَاْستََغاثَْت بِِهْم، فَأَْدَرُكوا الَِّذي اْستََغاثَْت بِِه، َوَسبَقَهُْم اْْلَخُر، فَأَتَْوا بِِه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  هُ َوقََع َعلَْيهَا، َوأَْخبََرهُ اْلقَْوُم: أَنَّهُْم أَْدَرُكوهُ فَأَْخبََرْتهُ: أَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

، فَقَاَل: إنََّما ُكْنُت أََغْثتُهَا َعلَى َصاِحبِهَا فَأَْدَرَكنِي هَُؤََلِء فَأََخُذونِي، قَالَْت: َكَذَب،  يَْشتَدُّ

، فَقَاَل النَّبِيُّ  ُ َعلَيْ  -هَُو الَِّذي َوقََع َعلَيَّ اْذهَبُوا بِِه فَاْرُجُموهُ فَقَاَم َرُجٌل  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِمْن النَّاِس فَقَاَل: ََل تَْرُجُموهُ َواْرُجُمونِي أَنَا الَِّذي فََعْلُت بِهَا اْلفِْعَل، فَاْعتََرَف، فَاْجتََمَع 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثَََلثَةٌ ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ َوقََع َعلَْيهَا، َواَلَِّذي أََغاثَهَا، الَِّذي  -َصلَّى َّللاَّ

ُ لََك، َوقَاَل لِلَِّذي أََغاثَهَا قَْوَلا َحَسناا فَقَاَل لَهُ ُعمَ  ا أَْنَت فَقَْد َغفََر َّللاَّ ُر: َواْلَمْرأَةُ، فَقَاَل أَمَّ

 ِ نَى؟ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيهِ  -أَْرُجُم الَِّذي اْعتََرَف بِالزِّ ََل، إنَّهُ قَْد تَاَب  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى َزاَد اْبُن ُعَمَر فِي ِرَوايَتِِه لَْو تَابَهَا أَْهُل َمِدينَِة يَْثِرَب لَقُبَِل ِمْنهُمْ  « إلَى َّللاَّ

 ُرهُ(.)ضعيف() ِمْن طَِريِق ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َوهَُو يَْقبَُل التَّْلقِيَن، َشِهَد بَِذلَِك ُشْعبَةُ، َوَغيْ 

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواثِلَةَ ْبِن اِْلَْسقَِع قَاَل َشِهْدُت َرُسوَل َّللاَّ َذاَت يَْوٍم  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى، فَأَْعَرَض َعْنهُ،  ا ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ ِ، إنِّي أََصْبُت َحد ا َوأَتَاهُ َرُجٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا  ثُمَّ أَتَاهُ  ََلةُ، فَلَمَّ الثَّانِيَةَ فَأَْعَرَض َعْنهُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَأَْعَرَض َعْنهُ، ثُمَّ أُقِيَمْت الصَّ

ِ قَاَل: أَلَْم  ِ فَأَقِْم فِي َحدَّ َّللاَّ ا ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ ابَِعةَ، فَقَاَل: أََصْبت َحد ا ََلةَ أَتَى الرَّ قََضى الصَّ

ََلةَ َمَعنَا آنِفاا؟ اْذهَْب فَِهَي َكفَّاَرتُكَ  -أَْو اْلُوُضوَء  -َر تُْحِسْن الطُّهُو « ثُمَّ َشِهْدَت الصَّ

)  .)ضعيف() ِمْن طَِريٍق فِيهَا لَْيُث ْبُن أَبِي ُسلَْيٍم، َولَْيَس بِاْلقَِويِّ

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه  -اْلبَاِهلِيِّ قَاَل ُكْنُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي اْلَمْسِجِد فَقَاَل لَهُ  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ََلةُ فََصلَّى َرُسوُل َّللاَّ ا فَأَقِْم َعلَيَّ َوأُقِيَمْت الصَّ ُ َعلَْيِه  -َرُجٌل: إنِّي أََصْبُت َحد ا َصلَّى َّللاَّ

ُجُل  -فِي اْلَمْسِجِد ثُمَّ َخَرَج  -َوَسلََّم  ِ أَقِْم َعلَيَّ َوتَبِْعتُهُ، فَقَاَل: يَا َرسُ  -َوَمَعهُ الرَّ وَل َّللاَّ

أَْت فَأَْحَسْنَت اْلُوُضوَء  َحدِّي فَإِنِّي أََصْبتُهُ، فَقَاَل: أَلَْيَس ِحيَن َخَرْجَت ِمْن َمْنِزلَِك تََوضَّ

َ قَْد َغفََر لََك َذْنبََك  ََلةَ؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَإِنَّ َّللاَّ « أَْو َحدَّكَ  -َوَشِهْدَت َمَعنَا الصَّ

ا(.)ضع اٍر، َوهَُو َضِعيٌف ِجد ا  يف() فيِه ِعْكِرَمةَ ْبِن َعمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلا أَتَى النَّبِيَّ »َعْن أَنٍَس ■  ِ، إنِّي  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ََلةُ، فََصلَّى َمعَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  َزنَْيُت فَأَقِْم َعلَيَّ اْلَحدَّ، ثُمَّ أُقِيَمْت الصَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  .)ضعيف() َوفِيِه َمْن ََل « قَْد َكفََّر َعْنَك بَِصََلتِكَ  -َصلَّى َّللاَّ

 يُْعَرُف ِرَجالُهُ(

ةٌ، ِِلَنَّ فِيِه ُوُجوهاا تَْمنَُع ِمْن  قال المؤلف: ثُمَّ أَنَّهُ لَْو ثَبََت ُدوَن ِعلٍَّة لََما َكانَتْ  فِيِه ُحجَّ

نَى فََكاَن  -اْستِْعَمالِِه: أََحُدهَا  نَى ثُمَّ نََزَل َحدُّ الزِّ أَنَّ ُمْمِكناا أَْن يَُكوَن هََذا قَْبَل نُُزوِل َحدِّ الزِّ

. يَجاِب اْلَحدِّ  اْلُحْكُم ِْلِ

ا أَْن يَُكو نَى فََكاَن اْلُحْكُم لَهُ فَإِْن قِيَل: َوُمْمِكٌن أَْيضا نَى ثُمَّ نََزَل َحدُّ الزِّ َن بَْعَد نُُزوِل َحدِّ الزِّ

ا لَِما فِي َحِديِث َماِعٍز، َواْلَغاِمِديَِّة َواْلُجهَْينِيَِّة؟ قُْلنَا: إنَّ اْلَواِجَب إَذا  َويَُكوُن نَاِسخا

ائِِد َوالزَّ  ائُِد: هَُو الَِّذي َجاَء بُِحْكٍم لَْم يَُكْن َواِجباا فِي تََعاَرَضْت اِْلَْخبَاُر أَْن يُْؤَخَذ بِالزَّ
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: أَْن ََل َحدَّ َعلَى أََحٍد  تَائِباا َكاَن أَْو َغْيَر  -َمْعهُوِد اِْلَْصِل، َوَكاَن َمْعهُوُد اِْلَْصِل بََِل َشكٍّ

: بِإِيَجاِب اْلُحُدوِد ُجْملَةا، َوَكانَْت هَِذهِ  -تَائٍِب  النُُّصوُص َزائَِدةا َعلَى َمْعهُوِد  فََجاَء النَّصُّ

اِْلَْصِل، َوَجاَء َحِديُث َماِعٍز، َواْلَغاِمِديَِّة، َواْلُجهَْينِيَِّة، فََكاَن َما فِيهَا ِمْن إيَجاِب اْلَحدِّ َعلَى 

ا َعلَى َما فِي اْلَخبَِر الَِّذي فِيِه إْسقَاطُ اْلَحدِّ َعْن التَّائِِب  َذا لَْو َكاَن فِي هَ  -التَّائِِب َزائِدا

َحِديثِِهْم أَنَّ اْلَحدَّ َسقَطَ َعْنهُ بِالتَّْوبَِة، فََكْيَف َولَْيَس هََذا فِيِه؟ َوإِنََّما فِيِه إْسقَاطُ اْلَحدِّ 

 بَِصََلتِِه فَقَْط، َوهََذا َما ََل يَقُولُونَهُ ]بَْل هُْم يَُخالِفُوَن لِهََذا اْلُحْكِم[ ..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْمَرأَةا ِمْن ُجهَْينَةَ أَتَْت النَّبِيَّ »  اْلُحَصْينِ عن ِعْمَراَن ْبَن ■   -َصلَّى َّللاَّ

، فََدَعا َولِيَّهَا فَقَاَل أَْحِسْن إلَْيهَا فَإِذَ  ا فَأَقِْمهُ َعلَيَّ نَا فَقَالَْت: إنِّي أََصْبُت َحد ا ا ُحْبلَى ِمْن الزِّ

ِ َوَضَعْت فَأْتِنِي بِهَا فَ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََعَل فَأََمَرهَا َرُسوُل َّللاَّ فَُشكَّْت َعلَْيهَا  -َصلَّى َّللاَّ

ثِيَابُهَا ثُمَّ أََمَر بِهَا فَُرِجَمْت ثُمَّ َصلَّى َعلَْيهَا، فَقَاَل ُعَمُر: تَُصلِّي َعلَْيهَا َوقَْد َزنَْت؟ فَقَاَل: 

ِسَمْت بَْيَن َسْبِعيَن ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة لََوِسَعْتهُْم، هَْل َوَجْدَت َشْيئاا هَُو لَقَْد تَابَْت تَْوبَةا لَْو قُ 

 « .أَْفَضُل ِمْن أَْن َجاَدْت بِنَْفِسهَا؟

« ■ ِ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّ َرُجَلا ِمْن أَْسلََم يُقَاُل لَهُ: َماِعُز ْبُن َمالٍِك أَتَى َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ُ  -فَقَاَل: إنِّي أََصْبُت فَاِحَشةا فَأَقِْمهُ َعلَيَّ فََردَّهُ النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ا ثُمَّ َسأََل قَْوَمهُ؟ فَقَالُوا: َما نَْعلَُم بِِه بَأْسا  - فََذَكَر بَاقَِي اْلَحِديِث َوفِيهِ  -ِمَرارا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن نَْرُجَمهُ، فََكاَن النَّاُس فِيِه فِْرقَتَْيِن: قَائٌِل  -َصلَّى َّللاَّ

يَقُوُل: هَلََك، لَقَْد أََحاطَْت بِِه َخِطيئَتُهُ، َوقَائٌِل يَقُوُل: َما تَْوبَةٌ أَْفَضُل ِمْن تَْوبَِة َماِعٍز، إنَّهُ 

ِ جَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَء إلَى َرُسوِل َّللاَّ فََوَضَع يََدهُ فِي يَِدِه فَقَاَل: اُْقتُْلنِي بِاْلِحَجاَرِة،  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  -أَْو ثَََلثَةا  -قَاَل: فَلَبِثُوا بَِذلَِك يَْوَمْيِن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ َجاَء َرُسوُل َّللاَّ  َوهُمْ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ لَِماِعِز ْبِن َمالِكٍ   ُجلُوٌس فََسلََّم ثُمَّ َجلََس فَقَاَل اْستَْغفُِروا لَِماِعِز ْبِن َمالٍِك؟ فَقَالُوا: َغفََر َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ٍة لََوِسَعْتهُمْ -َصلَّى َّللاَّ  «: لَقَْد تَاَب تَْوبَةا لَْو قُِسَمْت بَْيَن أُمَّ

 .)صحيح(

ِ ْبُن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه ■  ِ »َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َماِعَز ْبَن َمالٍِك أَتَى َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

هُ  -َوَسلََّم  ِ إنِّي قَْد ظَلَْمُت نَْفِسي َوَزنَْيُت َوإِنِّي أُِريُد أَْن تُطَهَِّرنِي، فََردَّ  فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ، إنِّي قَْد َزنَْيُت فَطَهِّْرنِي،  -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  - فََجاَءْت اْلَغاِمِديَّةُ فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ا؟ فََوَّللَاَّ ِ لَِم تَُردَّنِي َكَما َرَدْدَت َماِعزا ا َكاَن اْلَغُد قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ  إنِّي َوأَنَّهُ َردَّهَا، فَلَمَّ

ا اْْلَن فَاْذهَبِي َوَذَكَر بَاقَِي اْلَخبَِر  بِيِّ  -لَُحْبلَى، قَاَل أَمَّ ا فَطََمْتهُ أَتَْتهُ بِالصَّ َوفِي يَِدِه  -فَلَمَّ

بِيَّ إلَى َرجُ  -ِكْسَرةُ ُخْبٍز  ِ قَْد فَطَْمتُهُ، َوقَْد أََكَل الطََّعاَم، فََدفََع الصَّ ٍل فَقَالَْت: هََذا يَا نَبِيَّ َّللاَّ

فَأَْقبََل َخالُِد ْبُن  -ِمْن اْلُمْسلِِميَن ثُمَّ أََمَر بِهَا فَُحفَِر إلَى َصْدِرهَا َوأََمَر النَّاَس فََرَجُموهَا 

 ِ ُ  -اْلَولِيِد فََرَمى َرْأَسهَا فَنََضَح الدَُّم َعلَى َوْجِه َخالٍِد، فََسبَّهَا، فََسِمَع نَبِيُّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

  َسبَّهُ إيَّاهَا، فَقَاَل: َمْهَلا يَا َخالُِد، فََواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ  -َسلََّم َعلَْيِه وَ 

« لَقَْد تَابَْت تَْوبَةا لَْو تَابَهَا َصاِحُب َمْكٍس لَُغفَِر لَهُ، ثُمَّ أََمَر بِهَا فََصلَّى َعلَْيهَا َوُدفِنَتْ 

 .)صحيح(



 

392 
 

ْجُن فِي التُّْهَمِة[م  8811]َمْسأَلَة السِّ

ا أَْن  قال ابن حزم: فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك فََوَجْدنَا َمْن قَاَل بَِسْجنِِه ََل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن: إمَّ

، فَإِْن َكاَن ُمتَّهَما  ا لَْم يَِصحَّ قَْبلَهُ َشْيٌء، أَْو يَُكوَن قَْد َصحَّ قَْبلَهُ َشْيٌء ِمْن الشَّرِّ ا يَُكوَن ُمتَّهَما

َ تََعالَى يَقُوُل  بِقَْتٍل، أَْو ِزناا، أَْو َسِرقٍَة، أَْو ُشْرٍب، أَْو َغْيِر َذلَِك: فَََل يَِحلُّ َسْجنُهُ، ِِلَنَّ َّللاَّ

 [ .٢٦}إِنَّ الظَّنَّ َل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاا{ ]يونس: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوقَْد « الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحِديثِ إيَّاُكْم وَ » -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن فِي َزَمِن َرُسوِل َّللاَّ  -َوهُْم اْلُمنَافِقُوَن  -اْلُمتَّهَُموَن بِاْلُكْفِر  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََما َحبََس َرُسوُل َّللاَّ ا ِمْنهُْم  -َصلَّى َّللاَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -أََحدا  َوبِاَّلَلَّ

 -اْليات واِلحاديث واْلثار:

ُ لَهُنَّ ■  ِ تََعالَى }فَأَْمِسُكوهُنَّ فِي اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجَعَل َّللاَّ قَْوَل َّللاَّ

ِة.فَإِنَّ هََذا ُحْكٌم َمْنسُ   [ قال المؤلف:0٥َسبِيَل{ ]النساء:   وٌخ بِإِْجَماِع اِْلُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■  َحبََس فِي تُْهَمٍة اْحتِيَاطاا، أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

ا َولَْيلَةا  ا: يَْوما  .)ضعيف() إْبَراِهيَم ْبَن ُخثَْيٍم َضِعيٌف(« قَاَل: اْستِْظهَارا

ِه َعْن بَْهِز ْبِن َحكِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »يٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ أَنَّهُ َحبََس  -َصلَّى َّللاَّ

(« فِي تُْهَمٍة، ثُمَّ َخلَّى َسبِيلَهُ   .)ضعيف() َبَْهُز ْبُن َحِكيٍم لَْيَس بِاْلقَِويِّ

ِ »ُمَعاِويَةَ ْبِن َحْيَدةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -أََخَذ َرُسوُل َّللاَّ ا ِمْن قَْوِمِه فِي  -َّللاَّ نَاسا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تُْهَمٍة فََحبََسهُْم، فََجاَء َرُجٌل ِمْن قَْوِمي إلَى النَّبِيِّ  َوهَُو يَْخطُُب  -َصلَّى َّللاَّ

ُد، َعلَى َما تَْحبُِس ِجيَرتِي؟ فََصَمَت النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ فَقَاَل:  -ى َّللاَّ

ا يَقُولُوَن: إنََّك لَتَْنهَى َعْن الشَّْيِء َوتَْستَْخلِي بِِه، فَقَاَل النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه  -إنَّ نَاسا َصلَّى َّللاَّ

يَْدُعَو َعلَى قَْوِمي َما يَقُوُل؟ فََجَعْلُت أَْعِرُض بَْينَهَُما بَِكََلٍم َمَخافَةَ أَْن يَْسَمَعهَا فَ  -َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدْعَوةا ََل يُْفلُِحوَن بَْعَدهُ، قَاَل: فَلَْم يََزْل النَّبِيُّ  َحتَّى فَِهَمهَا؟ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ لَْو فََعْلتُهَا لََكاَن َعلَيَّ َوَما َكاَن عَ  لَْيِهْم، َخلُّوا لَهُ َعْن قَْد قَالُوهَا؟ َوقَاَل قَائِلُهَا ِمْنهُْم: َوَّللَاَّ

(« ِجيَرانِهِ   .)ضعيف() بَْهُز ْبُن َحِكيٍم لَْيَس بِاْلقَِويِّ

أَْقبََل َرُجََلِن ِمْن بَنِي ِغفَاٍر َحتَّى نََزََل َمْنِزَلا بَِضِجنَاَن »َعْن ِعَراِك ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■ 

فَاَن َمَعهُْم ظَْهٌر لَهُْم، فَأَْصبََح اْلَغطَفَانِيُّوَن قَْد ِمْن ِميَاِه اْلَمِدينَِة، َوِعْنَدهَا نَاٌس ِمْن َغطَ 

 ِ ُ  -أََضلُّوا بَِعيَرْيِن ِمْن إبِلِِهْم فَاتَّهَُموا بِِهَما اْلِغفَاِريِّيَن، فَأَْقبَلُوا إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فَاِريِّيَن، َوقَاَل لِْْلَخِر: اْذهَْب فَاْلتَِمْس؟ فَلَْم َوَذَكُروا أَْمَرهُْم، فََحبََس أََحَد اْلغِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا َحتَّى َجاَء بِِهَما، فَقَاَل النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَُكْن إَلَّ يَِسيرا  -ِِلََحِد اْلِغفَاِريِّيَن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ  -َحِسْبُت أَنَّهُ اْلَمْحبُوُس  ِ اْستَْغفِْر لِي؟ فَقَاَل: َغفََر َّللاَّ ِ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  - لََك يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  .)ضعيف « : َولََك َوقَتَلََك فِي َسبِيلِِه، قَاَل: فَقُتَِل يَْوَم اْليََماَمةِ -َصلَّى َّللاَّ

 مرسل(

ِ  قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ لََكاَن فِيِه الدَّلِيُل َعلَى اْلَمْنعِ   -ِمْن اْلَحْبِس َِلْستِْغفَاِر َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ِمْن َذلَِك. -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َحِديَث ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَمْرأَِة اْلَغاِمِديَِّة الَّتِي قَالَْت لَِرُسوِل َّللاَّ طَهِّْرنِي،  -َصلَّى َّللاَّ
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نِي َكَما َرَدْدَت َماِعَز قَاَل: َوْيَحِك، اْرِجِعي فَاْستَغْ  َ َوتُوبِي إلَْيِه، قَالَْت: لََعلَّك تَُردُّ فِِري َّللاَّ

نَى، قَاَل: أَثَيٌِّب أَْنِت؟ قَالَْت: نََعْم، قَاَل: فَََل نَْرُجَمنَِّك  ْبَن َمالٍِك، قَالَْت: إنِّي ُحْبلَى ِمْن الزِّ

َرُجٌل ِمْن اِْلَْنَصاِر َحتَّى َوَضَعْت، فَأَتَى بِهَا  فََكفَلَهَا َحتَّى تََضِعي َما فِي بَْطنِِك، قَاَل:

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ا ََل نَْرُجُمهَا  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: قَْد َوَضَعْت اْلَغاِمِديَِّة قَاَل: إذا

ا لَْيَس لَهُ َمْن يُْرِضُعهُ؟ فَقَاَل َرُجٌل ِمْن ا ِْلَْنَصاِر: إلَيَّ َرَضاُعهُ، َونََدُع َولََدهَا َصِغيرا

 .)صحيح(« فََرَجَمهَا

 ِ ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: ََل ُحجَّ لَْم يَْسِجْنهَا َوََل  -َصلَّى َّللاَّ

 تَهَا فَقَْط.أََمَر بَِذلَِك، لَِكْن فِيِه: أَنَّ اِْلَْنَصاِريَّ تََولَّى أَْمَرهَا َوِحيَاطَ 

ِ ِكتَاباا قََرْأته: إَذا ُوِجَد ■  َعْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: َكتََب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ْجِن َوثَاقاا، َوََل تَُحلُّهُ بِِكتَاِب أََحدٍ  ُجِل اْلُمتَّهَِم فَقَاَل: اْبتَْعته فَاْشُدْدهُ فِي السِّ  اْلَمتَاُع َمَع الرَّ

ِ تََعالَى، قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: فََذَكْرت َذلَِك لَِعطَاٍء فَأَْنَكَرهُ.  َحتَّى يَأْتِيَهُ فِيِه أَْمُر َّللاَّ

ِ ْبُن أَبِي َعاِمٍر قَاَل: اْنطَلَْقت فِي َرْكٍب َحتَّى إَذا ِجْئنَا َذا اْلَمْرَوِة ُسِرقَْت َعْيبَةٌ ■  َعْبُد َّللاَّ

تَّهٌَم، فَقَاَل أَْصَحابِي: يَا فََُلُن اُْرُدْد َعلَْيِه َعْيبَتَهُ؟ فَقَاَل: َما أََخْذتهَا: لِي، َوَمَعنَا َرُجٌل مُ 

فََرَجْعت إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَأَْخبَْرته، فَقَاَل: َمْن أَْنتُْم؟ فََعَدْدتهْم، فَقَاَل: أَظُنُّهَا 

ا، فَقَاَل ُعَمُر: َصاِحبُهَا لِلَِّذي أَتَِّهُم؟ فَقُْلت: لَقَْد أَ  َرْدت يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أَْن تَأْتَِي بِِه ُمَصفَّدا

ا بَِغْيِر بَيِّنٍَة، ََل أَْكتُُب لَك فِيهَا، َوََل أَْسأَلُك َعْنهَا، َوَغِضَب َوَما َكتََب لِي  أَتَأْتِي بِِه َمْصفُودا

 فِيهَا، َوََل َسأََل َعْنهَا.)صحيح(

تَْيِن فَأَْكثََر قَْبَل أَْن يَُحدَّ فِي  ]َمْسأَلَة فِيَمنْ  تَْيِن فََصاِعًدا[] َكَمْن َزنَى َمرَّ ا َمرَّ أََصاَب َحّدً

 8111َذلَِك..[م

نَى، َوََل بِنَْفِس اْلقَْذِف،  قال ابن حزم : إنَّهُ ََل يَِجُب َشْيٌء ِمْن اْلُحُدوِد اْلَمْذُكوَرِة بِنَْفِس الزِّ

ْرِب، لَِكْن َحتَّى يَْستَِضيَف إلَى َذلَِك َمْعناى آَخَر َوََل بِنَْفِس السَِّرقَ  َوهَُو  -ِة، َوََل بِنَْفِس الشُّ

ا بِإِْقَرا ا بِبَيِّنٍَة َعاِدلٍَة، َوإِمَّ ا بِِعْلِمِه، َوإِمَّ ا ثَبَاُت َذلَِك ِعْنَد اْلَحاِكِم بِإِقَاَمِة اْلُحُدوِد، إمَّ ِرِه، َوأَمَّ

.َما لَْم يَْثبُْت ِعْنَد   اْلَحاِكِم فَََل يَْلَزُمهُ َحدٌّ، ََل َجْلٌد، َوََل قَْطٌع أَْصَلا

ا َعلَى َمْن  بُْرهَاُن َذلَِك: هَُو أَنَّهُ لَْو َوَجبَْت اْلُحُدوُد اْلَمْذُكوَرةُ بِنَْفِس اْلفِْعِل لََكاَن فَْرضا

َل اْلَمِجيَء أََصاَب َشْيئاا ِمْن َذلَِك أَْن يُقِيَم اْلَحدَّ َعلَى نَْفِسِه لِيَخْ  ا لَِزَمهُ، أَْو أَْن يَُعجِّ ُرَج ِممَّ

تِِه، ََل فِي بََشَرتِِه، َوهََذا أَْمرٌ  ا فِي ِذمَّ َي َما لَِزَمهُ فَْرضا  إلَى اْلَحاِكِم فَيُْخبَِرهُ بَِما َعلَْيِه لِيَُؤدِّ

ِة ُكلِّهَا بََِل ِخََلٍف... َوإِنََّما أَ  ُ تََعالَى َوَرُسولُهُ ََل يَقُولُهُ أََحٌد ِمْن اِْلُمَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َمَر َّللاَّ

ُروَرِة نَْدِري أَنَّ  ةَ َوُوََلتَهُْم بِإِقَاَمِة اْلُحُدوِد اْلَمْذُكوَرِة َعلَى َمْن َجنَاهَا، َوبِيَقِيِن الضَّ اِْلَئِمَّ

َ تََعالَى لَْم يَأُْمْرهُْم ِمْن َذلَِك إَلَّ إَذا ثَبََت َذلَِك  ِعْنَدهُْم، َوَصحَّ يَقِيناا أَنَّ لُِكلِّ ِزناا يَْزنِيِه، َّللاَّ

َوُكلِّ قَْذٍف يَْقِذفُهُ، َوُكلِّ ُشْرٍب يَْشَربُهُ، َوُكلِّ َسِرقٍَة يَْسِرقُهَا، َوُكلِّ ِحَرابٍَة يَُحاِرُب، َوُكلِّ 

َماِم بَِذلَِك، فَلَْم يَِجْب َعلَ  َ تََعالَى َعاِريٍَّة يَْجَحُدهَا قَْبَل ِعْلِم اْْلِ ْيِه فِيِه َشْيٌء، لَِكنَّا نَقُوُل: إنَّ َّللاَّ

ٍة  ةا، أَْو أَْلَف َمرَّ َماُم بَِذلَِك  -أَْوَجَب َعلَى َمْن َزنَى َمرَّ َجْلَد ِمائٍَة، َوَعلَى  -إَذا َعلَِم اْْلِ

ا، اْلقَاِذِف، َوالسَّاِرِق، َواْلُمَحاِرِب، َوَشاِرِب اْلَخْمِر، َواْلَجاِحِد َمرَّ  ا َواِحدا ٍة َحد ا ةا، َوأَْلَف َمرَّ

 إَذا َعلَِم اْلَحاِكُم َذلَِك ُكلَّهُ.
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ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا إْن َوقََع َعلَى َمْن فََعَل َشْيئاا ِمْن َذلَِك تَْضيِيٌع ِمْن -َرِحَمهُ َّللاَّ : َوأَمَّ

َماِم، أَْو أَِميِرِه لَِغْيِر َضُروَرٍة، ثُمَّ َشَرَع فِ  ي إقَاَمِة اْلَحدِّ فََوقََعْت َضُروَرةٌ َمنََعْت ِمْن اْْلِ

ِل، فَقَْولُنَا، َوقَْوُل أَْصَحابِنَا َسَواٌء: يَْستَتِمُّ َعلَْيِه ا ْلَحدَّ إْتَماِمِه فََواقََع فِْعَلا آَخَر ِمْن نَْوِع اِْلَوَّ

. َل، ثُمَّ يَْبتَِدُئ فِي الثَّانِي َوََل بُدَّ  اِْلَوَّ

َماِم، أَْو أَِميِرِه َمَع قُْدَرتِِه َعلَى إقَاَمِة َجِميِع بُْرهَاُن ذَ  لَِك: أَنَّ اْلَحدَّ ُكلَّهُ قَْد َوَجَب بِِعْلِم اْْلِ

َم ُوُجوبُهُ. ، ثُمَّ أَْحَدَث َذْنباا آَخَر، فَََل يَْجِزي َعْنهُ َحدٌّ قَْد تَقَدَّ  اْلَحدِّ

 -أقوال الفقهاء:

 َحدٌّ َواِحٌد فَقَْط. لَْيَس فِي ُكلِّ َذلَِك إَلَّ ■ 

.)أهل الظاهر(■  ٍة َحدٌّ  َعلَْيِه لُِكلِّ َمرَّ

ا ثُمَّ لَِحَق بِاْلُمْشِرِكيَن أَْو اْرتَدَّ[م  8111]َمْسأَلَة فِيَمْن أََصاَب َحّدً

ِحِق بِاْلُمْشِرِكيَن لَِحاقُهُ بِِهْم َشْيئاا ِمْن اْلُحُدوِد ا لَّتِي قال ابن حزم: َوََل يُْسقِطُ َعْن الَلَّ

َ تََعالَى أَْوَجَب اْلُحُدوَد فِي  أََصابَهَا قَْبَل لَِحاقِِه، َوََل الَّتِي أََصابَهَا بَْعَد لَِحاقِِه، ِِلَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلقُْرآِن َعلَى لَِساِن َرُسولِِه   َوََل أَْرَسلَهَا َولَْم يُْسقِْطهَا. -َصلَّى َّللاَّ

، َوََل َعْن اْلُمَحاِرِب، َوََل َعْن اْلُمْمتَنِِع، َوََل َعْن اْلبَاِغي، َوَكَذلَِك لَْم يُ  ْسقِْطهَا َعْن اْلُمْرتَدِّ

 [ ...٦٢إَذا قُِدَر َعلَى إقَاَمتِهَا َعلَْيِهْم }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

ْجَماُع بِإِْسقَاِطِه، َوهَُو َما أَصَ  ابَهُ أَْهُل اْلُكْفِر َما َداُموا فِي َداِر َوقَْد َصحَّ النَّصُّ َواْْلِ

 ِ ُموا أَْو يَُسلُِّموا فَقَْط، فَهََذا َخاِرٌج بِفِْعِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -اْلَحْرِب قَْبَل أَْن يَتََذمَّ َصلَّى َّللاَّ

ا -َوَسلََّم  َسلَف لَهُْم ِمْن قَْتٍل، أَْو ِزناا، أَْو  فِي ُكلِّ َمْن أَْسلََم ِمْنهُْم، فَلَْم يَُؤاِخْذهُْم بَِشْيٍء ِممَّ

ْجَماُع بَِذلَِك.  قَْذٍف، أَْو ُشْرِب َخْمٍر، أَْو َسِرقٍَة، َوَصحَّ اْْلِ

 -اآليات و األحاديث واآلثار:

َ تََعالَى يَقُوُل }قُْل لِلَِّذيَن َكفَُروا إِْن يَْنتَهُوا يُْغفَْر لَهُْم َما قَْد َسلََف{ ]اِلنفال■  [ ٢2: َّللاَّ

 [ .٥0َوقَاَل تََعالَى }َوَمْن يَتََولَّهُْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنهُْم{ ]المائدة: 

وأجاب المؤلف عن استدَللهم بتلك اْلية في سقوط الحدود عن المرتد فقال : فَنََعْم، 

إِنََّما َمْسأَلَتُنَا: هَْل تُقَاُم َعلَْيِهْم هََكَذا نَقُوُل، َولَْم نَُخالِْفهُْم فِي هَِذِه اْْليَِة، َوََل ِهَي َمْسأَلَتُنَا، وَ 

اْلُحُدوُد السَّالِفَةُ أَْم ََل؟ َولَْيَس فِي هَِذِه اْْليَِة ِمْن هََذا ُحْكٌم أَْصَلا ََل بِنَصٍّ ِمْن اْلقُْرآِن، َوََل 

ا َمْغفُورٌ  نَِّة، َوأَنَّ التَّائَِب ِمنَّا َمْغفُوٌر لَهُ، َوأَنَّ َماِعزا لَهُ َواْلَغاِمِديَِّة، َواْلُجهَْينِيَّةَ:  ِمْن السُّ

ِ تََعالَى ِ تََعالَى لَهُْم َذْنبَهُْم: َحدَّ َّللاَّ ، َولَْم تُْسقِْط َعْنهُْم َمْغفَِرةُ َّللاَّ  َمْغفُوٌر لَهَُما بََِل َشكٍّ

ِ تََعالَى َعْنهُمْ  ْنيَا، َوإِنََّما أَْسقََطْت َمْغفَِرةُ َّللاَّ َعَذاَب اْْلِخَرِة فَقَْط، َولَْم يَْسقُْط  اْلَواِجَب فِي الدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْنهُْم اْلَحدُّ بُِحْكِم َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َعلَْيِهْم َمَع ِعْلِمِه  -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

نَى الَِّذي  -َوَسلََّم  ُ تََعالَى لَهُْم.أَنَّهُ َمْغفُوٌر لَهُْم أَقَاَم َعلَْيِهْم َحدَّ الزِّ  قَْد َغفََرهُ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد َجلََد َرُسوُل َّللاَّ ِمْسطََح ْبَن أُثَاثَةَ فِي اْلقَْذِف َوهَُو بَْدِريٌّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -َمُر َمْغفُوٌر لَهُ َوَجلََد النُّْعَماَن فِي اْلَخْمِر َوهَُو بَْدِريٌّ َمْغفُوٌر لَهُ، َوَجلََد عُ  َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة  - ُ َعْنهُْم  -بَِحْضَرِة الصَّ قَُداَمةَ ْبَن َمْظُعوٍن َوهَُو بَْدِريٌّ َمْغفُوٌر لَهُ، ُكلُّ  -َرِضَي َّللاَّ
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ْت الشَّهَاَدةُ َعلَى اْلُمِغيَرِة لََحدَّهُ َوهَُو بَْدِريٌّ َمْغفُورٌ  لَهُ َما قَْد  َما فََعَل فِي اْلَخْمِر، َولَْو تَمَّ

ْنيَا... -فََعَل  ِ تََعالَى ََل تُْسقِطُ اْلُحُدوَد اْلَواِجبَةَ فِي الدُّ  فََصحَّ أَنَّ اْلَمْغفَِرةَ ِمْن َّللاَّ

ا ■  ، فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه قَاَل فَلَمَّ عن َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص فِي ِسيَاقَِة اْلَمْوِت يَْبِكي طَِويَلا

 ُ ِ  َجَعَل َّللاَّ ْسََلَم فِي قَْلبِي أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْْلِ فَقُْلُت: اُْبُسْط يَِمينََك  -َصلَّى َّللاَّ

فَْْلُبَايِْعَك، فَبََسطَ يَِمينَهُ، فَقَبَْضُت يَِدي فَقَاَل: َما لََك يَا َعْمُرو؟ فَقُْلُت: أََرْدُت أَْن أَْشتَِرطَ، 

ْسََلَم يَْهِدُم َما قَْبلَهُ، َوأَنَّ فَقَاَل: تَْشتَرِ  طُ َماَذا؟ قُْلُت: أَْن يُْغفََر لِي، قَاَل: أََما َعلِْمَت أَنَّ اْْلِ

 )صحيح(« اْلِهْجَرةَ تَْهِدُم َما قَْبلَهَا، َوأَنَّ اْلَحجَّ يَْهِدُم َما قَْبلَهُ 

ةا، ِِلَنَّ فِيِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَْسِويَةُ النَّبِيِّ قال المؤلف: فَهَُو َعلَْيِهْم أَْعَظُم ُحجَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم َواْلِهْجَرِة َواْلَحجِّ فِي أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَا يَْهِدُم َما قَْبلَهُ، َوهُْم ََل يَْختَلِفُوَن  َوََل  -بَْيَن اْْلِ

ا أَصَ  -أََحَد نَْعلَُمهُ  ِه َولَْم يَتُْب ِمْنهُ، َولَْم تَطُْل فِي أَنَّ اْلَحجَّ ََل يُْسقِطُ َحد ا ابَهُ اْلَمْرُء قَْبَل َحجِّ

ِ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ُ  -ُمدَّتُهُ ُدونَهُ، فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَتََحكَُّموا فِي ُحْكِم َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ََلُم َعلَْيِه ال -فَيَْحِملُوا قَْولَهُ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ْسََلَم يَْهِدُم َما قَْبلَهُ » -سَّ َعلَى أَنَّ « إنَّ اْْلِ

ْسََلَم يُْسقِطُ اْلُحُدوَد الَّتِي َواقََعهَا اْلَعْبُد قَْبَل إْسََلِمِه، َويَْجَعُل اْلَحجَّ ََل يُْسقِطُهَا، َوِكََل   اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيهِ  -اِْلَْمَرْيِن َجاَء َعْن َرُسوِل َّللاَّ ا، َوأَنَّ هََذا  -َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ َمِجيئاا َواِحدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْلَخبََر ِضدُّ قَْولِِهْم فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة، َوَذلَِك أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلَم يَْهِدُم َما قَْبلَهُ، َوأَنَّ اْلهِ  ْجَرةَ تَْهِدُم َما قَْبلَهَا، َوأَنَّ اْلَحجَّ يَْهِدُم َما قَْبلَهُ، إنََّما أَْخبََر أَنَّ اْْلِ

ا لِْلُكْفِر َعلَى  دَّةَ إلَى اْلُكْفِر تَْهِدُم َما قَْبلَهَا ِمْن اْلُحُدوِد اْلَواِجبَِة قِيَاسا فَقَالُوا هُْم: إنَّ الرِّ

ْيطَاِن، َواللِّ  ْسََلِم، َوأَنَّ اْلِهْجَرةَ إلَى الشَّ َحاَق بَِداِر اْلُكْفِر َوأَْهِل اْلَحْرِب، تَْهِدُم َما قَْبلَهَا اْْلِ

ْسََلم... ِ تََعالَى َوإِلَى َداِر اْْلِ ا َعلَى اْلِهْجَرِة إلَى َّللاَّ  ِمْن اْلُحُدوِد، قِيَاسا

ْرِك قَتَلُوا فَأَْكثَُروا َوَزنَْوا فَأَ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ا ِمْن أَْهِل الشِّ  -ْكثَُروا فَأَتَْوا النَّبِيَّ أَنَّ نَاسا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  فَقَالُوا: إنَّ الَِّذي تَقُوُل َوتَْدُعو إلَْيِه لََحَسٌن، َولَْو تُْخبُِرنَا أَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إِلَهاا آَخَر َوَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي  لَِما َعِمْلنَا َكفَّاَرةا؟ فَنََزَل }َوالَِّذيَن َل يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

{ ]الفرقان:  ُ إَِل بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ا{ ]الفرقان: ٦2َحرَّ  [)صحيح(٦2[ إلَى قَْولِِه }يَْلَق أَثَاما

 ■ ِ ِ اْلبََجلِيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْرِك فَقَْد َحلَّ َدُمهُ إذَ »  .)صحيح(« ا أَبََق اْلَعْبُد إلَى الشِّ

 ■ ِ ِ اْلبََجلِيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« اْلُمْشِرِكينَ أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم ُمقِيٍم بَْيَن أَْظهُِر »

ُث َعْن النَّبِيِّ ■  ِ يَُحدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َجِريُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ إَذا أَبََق اْلَعْبُد لَْم » -َصلَّى َّللاَّ

ا؟ فَأَبََق ُغََلٌم لَِجِريٍر فَأََخَذهُ فََضَرَب ُعنُقَ   « .هُ تُْقبَْل لَهُ َصََلةٌ َوإِْن َماَت َماَت َكافِرا

ِ تََعالَى، َوَمْن لَِحَق  قال المؤلف: فَبهََذا نَأُْخُذ، َواْلَعْبُد هَاهُنَا ُكلُّ ُحرٍّ َوَعْبٍد، فَُكلُّنَا َعبِيُد َّللاَّ

دَِّة بِنَْفِس  ْرِك بَِغْيِر َضُروَرٍة فَهَُو ُمَحاِرٌب، هََذا أَقَلُّ أَْحَوالِِه إْن َسلَِم ِمْن الرِّ بِأَْرِض الشِّ

بَاُق لَْفظاا َمْوقُوفاا َعلَى فَِراقِ  ْرِك... لَْيَس اْْلِ ْسََلِم، َواْنِحيَاِزِه إلَى أَْرِض الشِّ ِه َجَماَعةَ اْْلِ

ُ تََعالَى َما لُِك اْلَمَمالِيِك الَِّذيَن لَنَا فَقَْط، بَْل ُكلُّ َمْن هََرَب َعْن َسيِِّدِه َوَمالِِكِه فَهَُو آبٌِق، َوَّللَاَّ
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ِ اْلَجِميِع، َوالْ  ِ تََعالَى، َوَعلَى َداِر ِديِن َّللاَّ ُكلُّ َعبِيُدهُ َوَمَمالِيُكهُ، فََمْن هََرَب َعْن َجَماَعِة َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو آبٌِق. ِ تََعالَى اْلُمَحاِربِيَن َّلِلَّ  تََعالَى إلَى َداِر أَْعَداِء َّللاَّ

ِ تََعالَى }َوإِنَّ  إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن{  -يُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن  بُْرهَاُن َذلَِك: قَْوُل َّللاَّ

ُ تََعالَى فِْعَل يُونَُس َرُسولِِه 0٢1 - 0٢١]الصافات:  ُ َعلَْيِه  -[ فَقَْد َسمَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بَاَق لُِكلِّ  -ى إبَاقاا إْذ فَرَّ َعْن أَْمِر َربِِّه تََعالَ  -َوهَُو ُحرٌّ بََِل ِخََلٍف  -َوَسلََّم  فََصحَّ أَنَّ اْْلِ

 ُحرٍّ َوَعْبٍد ..

أَنَّ َعاِمَلا لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز فِي َرُجٍل أَْسلََم ثُمَّ ■ 

ْسََلِم، فَإِْن َكاَن قَْد اْرتَدَّ؟ فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز: أَْن اْسأَْلهُ عَ  ْن َشَرائِِع اْْلِ

ْسََلَم، فَإِْن أَبَى فَاْضِرْب ُعنُقَهُ، َوإِْن َكاَن لَْم يَْعِرْفهَا فََغلِّْظ َعلَْيِه  َعَرفَهَا فَاْعِرْض َعلَْيِه اْْلِ

 اْلِجْزيَةَ َوَدْعهُ.)صحيح(

ا أَْسلَُموا ثُمَّ لَْم يَْمُكثُوا إَلَّ قَلِيَلا قَاَل َمْعَمٌر: َوأَْخبََرنِي قَْوٌم ِمْن أَْهِل اْلَجزِ ■  يَرِة: أَنَّ قَْوما

وا؟ فََكتََب فِيِهْم َمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن إلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز فََكتََب ُعَمُر ْبُن  َحتَّى اْرتَدُّ

 َعْبِد اْلَعِزيِز: أَْن ُردَّ َعلَْيِهْم اْلِجْزيَةَ َوَدْعهُْم.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل:  َعنْ ■  ِ »َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُجٌل لَِرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم لَْم يَُؤاَخْذ بَِما َعِمَل فِي  أَنَُؤاَخُذ بَِما َعِمْلنَا فِي اْلَجاِهلِيَِّة؟ قَاَل: َمْن أَْحَسَن فِي اْْلِ

ِل َواْْلِخرِ اْلَجاِهلِيَِّة، َومَ  ْسََلِم أُِخَذ بِاِْلَوَّ  .)صحيح(« ْن أََساَء فِي اْْلِ

ا  ْسََلِم هَُو التَّْوبَةُ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب أَْسلَفَهُ أَيَّاَم ُكْفِرِه، َوأَمَّ ْحَساِن فِي اْْلِ قال المؤلف: فَُحْكُم اْْلِ

ْل أََساَء فِيِه، َوَكَذلَِك َمْن لَْم يَْهُجْر َما َمْن أََصرَّ َعلَى َمَعاِصيِه: فََما أَْحَسَن فِي إْسََلِمِه بَ 

ُ تََعالَى َعْنهُ، فَلَْيَس تَامَّ اْلِهْجَرِة  َوُكلُّ َحجٍّ أََصرَّ َصاِحبُهُ َعلَى اْلَمَعاِصي فِيِه فَلَْم  -نَهَى َّللاَّ

ا .. ، فَلَْيَس َمْبُرورا  يُوِف َحقَّهُ ِمْن اْلبِرِّ

 8111-8111فِي اْلُحُدوِد[م]َمْسأَلَة اَِلْستِتَابَةُ 

ِ تََعالَى َعلَى ُكلِّ ُمْذنٍِب، َوِِلَنَّ  قال ابن حزم:  َوبِهََذا نَقُوُل، ِِلَنَّ التَّْوبَةَ فَْرٌض ِمْن َّللاَّ

ُ تََعالَى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُ  َعاَء إلَى التَّْوبَِة فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم قَاَل َّللاَّ وا إِلَى الدُّ

ا َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم{ .. ِ تَْوبَةا نَُصوحا  َّللاَّ

ِ تََعالَى اْلُمْفتََرُض ُسلُوُكهَا َوَكانَْت ِمْن اْلَخْيِر َواْلَمْعُروِف:  ا َكانَْت التَّْوبَةُ ِمْن َسبِيِل َّللاَّ فَلَمَّ

ا َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم أَ  ْن يَْدُعَو إلَْيهَا بِالنُُّصوِص الَّتِي َذَكْرنَا، َواْستِتَابَةُ اْلُمْذنِِب قَْبَل َكاَن فَْرضا

ِ تََعالَى }َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران:  إقَاَمِة اْلَحدِّ َعلَْيِه َواِجبَةٌ، لِقَْوِل َّللاَّ

َماُم، أَْو َمْن َحَضَرهُ إَلَّ َحتَّى [ فَاْلُمَساَرَعةُ إلَى اْلفَْرِض فَْرٌض، فَإِ 0٢٢ ْن لَْم يَْستَتِْبهُ اْْلِ

، فََواِجٌب أَْن يُْستَتَاَب بَْعَد اْلَحدِّ  فَإِْن لَْم يَتُْب فَأُقِيَم َعلَْيِه  -َعلَى َما َذَكْرنَا  -أُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ

ِ تََعالَى ِمْنهُ  اُْستُتِيَب، فَإِْن تَاَب أُْطلَِق، َوََل َسبِيَل َعلَْيهِ  ، ِِلَنَّهُ قَْد أُِخَذ َحقُّ َّللاَّ بَِحْبٍس أَْصَلا

 ِ يَاَدةُ َعلَى َذلَِك تََعدٍّ لُِحُدوِد َّللاَّ تََعالَى، َوهََذا َحَراٌم. فَإ ْن الَِّذي ََل َحقَّ لَهُ قَْبلَهُ ِسَواهُ، فَالزِّ

ا، فََواِجٌب أَنْ  َر َعلَى َما نَْذُكُرهُ فِي " ِكتَاِب التَّْعِزيِر "  قَاَل: ََل أَتُوُب، فَقَْد أَتَى ُمْنَكرا يَُعزَّ

 ِ ُ تََعالَى، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إْن َشاَء َّللاَّ ا » -َصلَّى َّللاَّ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا

نِِه فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِِه َوَذلَِك أَْضَعُف فَْليَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن اْستَطَاَع فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِسا
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يَمانِ  َح بِأَْن ََل يَتُوَب، فَإَِذا أَدَّى « اْْلِ ا َحتَّى يَتُوَب، هََذا إْن َصرَّ فَيَِجُب أَْن يُْضَرَب أَبَدا

، ََل َشْيَء  ِ، َوقَتِيُل اْلَحقِّ َعلَى ُمتََولِّي َذلَِك ... فَإِْن َسَكَت َذلَِك إلَى َمنِيَّتِِه، فََذلَِك َعقِيَرةُ َّللاَّ

ا َحتَّى يَْنِطَق  َولَْم يَقُْل: أَتُوُب، َوََل: ََل أَتُوُب، فََواِجٌب َحْبُسهُ َوإَِعاَدةُ اَِلْستِتَابَِة َعلَْيِه أَبَدا

 بِالتَّْوبَِة، فَيُْطلََق.

  -أقوال الفقهاء :

ِ ْبِن َربِيَعةَ قول المؤلف هو قول ابن جريج و أَبُو بَْكِر بْ ■ ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُن َعْبِد الرَّ

 وسعيد بن المسيب .

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أُتَِي النَّبِيُّ »قَاَل أَيُّوُب، َواْبُن ثَْوبَاَن: ■  بَِرُجٍل َسَرَق  -َصلَّى َّللاَّ

ِ هََذا سَ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرَق؟ فَقَاَل النَّبِيُّ َشْملَةا فَقِيَل يَا َرُسوَل َّللاَّ َما إَخالُهُ،  -َصلَّى َّللاَّ

أََسَرْقَت؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَاْذهَبُوا فَاْقطَُعوا يََدهُ، ثُمَّ اْحِسُموهَا، ثُمَّ اْئتُونِي بِِه، فَأَتَْوهُ بِِه، 

ِ، فَقَاَل:   .)ضعيف مرسل(« اللَّهُمَّ تُْب َعلَْيهِ فَقَاَل: إنِّي أَتُوُب إلَى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن اْلُمْنَكِدِر أَنَّ النَّبِيَّ ■  قَطََع َرُجَلا ثُمَّ أََمَر بِِه » -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى، فَقَا ِ تََعالَى؟ فَقَاَل: أَتُوُب إلَى َّللاَّ ُ  -َل النَّبِيُّ فَُحِسَم قَاَل لَهُ تُْب إلَى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

إنَّ السَّاِرَق إَذا قُِطَعْت يَُدهُ َوقََعْت فِي النَّاِر، فَإِْن َعاَد تَبَِعهَا، َوإِْن تَاَب  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

 .)ضعيف مرسل(« اْستََشالَهَا

ْرِب أَْو ا ْجِن أَْو التَّْهِديِد[م]َمْسأَلَةٌ اَِلْمتَِحاُن فِي اْلُحُدوِد َوَغْيِرَها بِالضَّ  8111لسِّ

قال ابن حزم : يَِحلُّ اَِلْمتَِحاُن فِي َشْيٍء ِمْن اِْلَْشيَاِء بَِضْرٍب، َوََل بَِسْجٍن، َوََل بِتَْهِديٍد، 

يِن، ِِلَنَّهُ لَْم يُوِجْب َذلَِك قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ ثَابِتَةٌ، َوََل إْجَماٌع، َوََل يَِحلُّ أَْخُذ َشْيٍء ِمْن  الدِّ

ُ تََعالَى ِمْن َذلَِك َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  َصلَّى  -إَلَّ ِمْن هَِذِه الثَََّلثَِة النُُّصوِص بَْل قَْد َمنََع َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   . «إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ »بِقَْولِِه  -َّللاَّ

ُ تََعالَى اْلبََشَر، َواْلِعْرَض، فَََل يَِحلُّ َضْرُب ُمْسلٍِم، َوََل َسبُّهُ إَلَّ بَِحقٍّ أَْوَجبَهُ  َم َّللاَّ فََحرَّ

نَّةُ الثَّابِتَةُ.  اْلقُْرآُن، أَْو السُّ

 [0٥َوقَاَل تََعالَى }فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه{ ]الملك: 

ا ِمْن اْلَمْشِي فِي اِْلَْرِض بِالسَّْجِن بَِغْيِر َحقٍّ أَْوَجبَهُ قُْرآٌن أَْو فَََل يَحِ  لُّ ِِلََحٍد أَْن يَْمنََع ُمْسلِما

 ُسنَّةٌ ثَابِتَةٌ.

ا َمْن َصحَّ قِبَلَهُ َحقٌّ َولََواهُ َوَمنََعهُ، فَهَُو ظَالٌِم قَْد تُيُقَِّن ظُْلُمهُ، فََواِجٌب َضْربُهُ أَبَ  ا َوأَمَّ دا

 ِ ا َعلَْيِه، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحتَّى يَْخُرَج ِممَّ َمْن َرأَى ِمْنُكْم » -َصلَّى َّللاَّ

ا فَْليَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن اْستَطَاعَ  بَِجْلِد َعْشَرٍة فَأَقَلَّ فِيَما ُدوَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوِِلَْمِرِه « ُمْنَكرا

ُ تََعالَى، َوإِنََّما هََذا فِيَما َصحَّ أَنَّهُ اْلحَ  دِّ َعلَى َما نَْذُكُرهُ فِي " بَاِب التَّْعِزيِر " إْن َشاَء َّللاَّ

 ِعْنَدهُ أَْو يُْعلَُم َمَكانُهُ، لَِما َذَكْرنَا.

ا َعلَى َغْيِرِه فَقَْط  ا َمْن ُكلَِّف إْقَرارا فَََل يَُجوُز تَْكلِيفُهُ  -اْلَجانَِي َوقَْد ُعلَِم أَنَّهُ يَْعلَُم  -َوأَمَّ

ِ تََعالَى }َوَل تَْكتُُموا الشَّهَ  اَدةَ َذلَِك، ِِلَنَّهَا َشهَاَدةٌ، َوَمْن َكتََم الشَّهَاَدةَ فَإِنَّهُ فَاِسٌق، لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .82٢َوَمْن يَْكتُْمهَا فَإِنَّهُ آثٌِم قَْلبُهُ{ ]البقرة: 
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ا فَإِْذ هَُو فَاِسٌق آثِمٌ  ٌح بَِذلَِك أَبَدا ، فَََل يَْنتَفُِع بِقَْولِِه، ََل يَِحلُّ قَبُوُل َشهَاَدتِِه ِحينَئٍِذ، َوهَُو ُمَجرَّ

َع بِأَْن يُْبَعَث إلَى ظَالٍِم يَْعتَِدي َعلَْيِه   -َما لَْم يَتُْب، فَََل يَِحلُّ أَْن يُهَدََّد أََحٌد، َوََل أَْن يَُروَّ

ِ تََعالَى   التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ يِّ َكَما هَُو فِي -َرِحَمهُ َّللاَّ مِّ : َوََل ِخََلَف فِي أَنَّ ُكلَّ هََذا َحَراٌم فِي الذِّ

 اْلُمْسلِِم..

ْقَراَر فََحَسنٌ  ا اْلبَْعثَةُ فِي اْلُمتَّهَِم َوإِيهَاُمهُ ُدوَن تَْهِديٍد َما يُوِجُب َعلَْيِه اْْلِ َواِجٌب:  َوأَمَّ

« ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َكبَْعِث َرُسوِل َّللاَّ الَِّذي ادََّعْت اْلَجاِريَةُ  -َخْلَف اْليَهُوِديِّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .َحتَّى اْعتََرَف فَأَقَاَد ِمْنهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَِسيَق إلَْيِه فَلَْم يََزْل بِِه  -الَّتِي َرضَّ َرْأَسهَا 

َق بَْيَن اْلُمدََّعى َعلَْيِهْم اْلقَْتُل َوأََسرَّ إلَى أََحِدِهْم، ثُمَّ   َوَكَما فََعَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إْذ فَرَّ

، َحتَّى أَ  ، ثُمَّ َدَعا بِاْْلَخِر فََسأَلَهُ فَأَقَرَّ وا قَرُّ َرفََع َصْوتَهُ بِالتَّْكبِيِر فََوِهَم اْْلَخُر أَنَّهُ قَْد أَقَرَّ

  ُكلُّهُْم: فَهََذا َحَسٌن، ِِلَنَّهُ ََل إْكَراهَ فِيِه، َوََل َضْرَب...

َد بِِه اْلَمْرُء فِي اْبنِِه، أَْو أَبِيِه،  ا فِي ِجْسٍم، أَْو َماٍل، أَْو تُُوعِّ وقال أيضا: ُكلُّ َما َكاَن َضَررا

ِ أَْو أَْهلِِه، أَْو أَِخيِه اْلُمْسلِِم، فَهَُو َكْرهُ، لِقَوْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِل َرُسوِل َّللاَّ اْلُمْسلُِم » -َصلَّى َّللاَّ

 « .أَُخو اْلُمْسلِِم ََل يَْظلُِمهُ َوََل يُْسلُِمهُ 

 -أقوال الفقهاء:

ا يُْقطَُع فِ ■  ِرقَةَ بَِعْينِهَا: أَنَّ َعلَْيِه اْلقَْطُع إَذا َكانَْت ِممَّ يِه، إَلَّ السَّاِرِق يُْمتََحُن فَيُْخِرُج السَّ

ْرِب: فَََل  أَْن يَقُوَل: َدفََعهَا إلَيَّ إْنَساٌن أَْدفَُعهَا لَهُ، َوإِنََّما اْعتََرْفُت لَِما أََصابَنِي ِمْن الضَّ

 يُْقطَُع.)مالك(

 -اِلحاديث واْلثار :

اْلَمِدينَِة يَْستَْخلِفُهُ، فَأَتَى َعْن اْبِن ِشهَاٍب: أَنَّ طَاِرقاا َكاَن َجَعَل ثَْعلَباا الشَّاِميَّ َعلَى ■ 

ِ ْبنِ   بِإِْنَساٍن اُتُِّهَم بَِسِرقٍَة، فَلَْم يََزْل يَْجلُِدهُ َحتَّى اْعتََرَف بِالسَِّرقَِة، فَأَْرَسَل إلَى َعْبِد َّللاَّ

 ِرَزهَا.ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَاْستَْفتَاهُ؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: ََل تَْقطَْع يََدهُ َحتَّى يُبْ 

أََما إْن لَْم يَُكْن إَلَّ إْقَراُرهُ فَقَْط فَلَْيَس بَِشْيٍء، ِِلَنَّ أَْخَذهُ بِإِْقَراٍر هَِذِه ِصفَتُهُ  -قال المؤلف:

 لَْم يُوِجْبهَا قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ، َوََل إْجَماٌع، َوقَْد َصحَّ تَْحِريُم بََشَرتِِه َوَدِمِه بِيَقِيٍن، فَََل يَِحلُّ 

ْقَراِر أَْمٌر يَتََحقَُّق بِِه يَقِيناا  َشْيٌء ِمْن َذلَِك إَلَّ بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع فَإِْن اْستََضاَف إلَى اْْلِ

ةُ َما أَقَرَّ بِِه  فَاْلَواِجُب إقَاَمةُ اْلَحدِّ َعلَْيِه، َولَهُ  -َوََل يَُشكُّ فِي أَنَّهُ َصاِحُب َذلَِك  -ِصحَّ

ْلطَاَن َكاَن أَْو َغْيَرهُ.. -َعلَى َمْن َضَربَهُ  -َك َمَع َذلِ  -اْلقََوُد   السُّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ قَاَل: َما ِمْن َكََلٍم يَْدَرأُ َعنِّي َسْوطاا أَْو َسْوطَْيِن ِعْنَد ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ُسْلطَاٍن إَلَّ تََكلَّْمت بِِه.)صحيح(

ْرُب َوَعْن ُشَرْيٍح أَنَّهُ قَاَل: السِّجْ ■  ُن َكْرهُ، َواْلَوِعيُد َكْرهُ، َواْلقَْيُد َكْرهُ، َوالضَّ

 َكْرهُ.)صحيح(

 

 8112]َمْسأَلَة الشََّهاَدةُ َعلَى اْلُحُدوِد[م
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قال ابن حزم : َولَْو َشِهَد َعْدََلِن َعلَى أَْلِف َرُجٍل، أَْو أَْكثََر، بِقَْتٍل، أَْو بَِسِرقٍَة، أَْو 

فِي ُكلِّ َذلَِك َعلَى  -ِب َخْمٍر، أَْو بِقَْذٍف: لََوَجَب اْلقََوُد، َواْلقَْطُع، َواْلَحدُّ بِِحَرابٍَة، أَْو بُِشرْ 

َوََل فَْرَق بَْيَن َشهَاَدتِِهَما َعلَْيِهْم ُمْجتََمِعيَن، َوبَْيَن َشهَاَدتِِهَما  -َجِميِعِهْم بَِشهَاَدِة الشَّاِهَدْيِن 

 اْنفَِراِدِه... َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َعلَى

ا َذَكْرنَا َوقَاَل اْلَمْشهُوُد َعلَْيِهْم: نَْشهَُد َعلَْيِهْم  َولَْو أَنَّ َعْدلَْيِن َشِهَدا َعلَى ُعُدوٍل بَِشْيٍء ِممَّ

اِهَداِن َعلَْيِهْم أَْو َشْيئاا آَخَر؟ لَْم يُْلتَفَْت إلَى َشهَاَدةِ  اْلَمْشهُوِد  بَِكَذا َوَكَذا، ِمْثَل َما َشِهَد بِِه الشَّ

ابِقَْيِن إلَى الشَّهَاَدِة. -َعلَْيِهْم أَْصَلا   َوَوَجَب إْنفَاُذ اْلُحُدوِد َواْلُحقُوِق َعلَْيِهْم بَِشهَاَدِة السَّ

ْت َجْرَحتُهُْم  بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّ اْلَمْشهُوَد َعلَْيِهْم بَِما َذَكْرنَا قَْد بَطَلَْت َعَدالَتُهُْم، َوَصحَّ

ْت بَِشهَ  ا يُوِجُب اْلَحدَّ... فَلَْو أَنَّ اْلَمْشهُوَد َعلَْيِهْم َصحَّ اَدِة اْلَعْدلَْيِن َعلَْيِهْم بَِما َشِهَدا بِِه، ِممَّ

تَْوبَتُهُْم بَْعَد َما َكاَن ِمْنهُْم: َوَجَب بَِذلَِك أَْن تَُعوَد َعَدالَتُهُْم، فَإَِذا َكاَن َذلَِك َكَذلَِك، فَإِنَّ 

ا َمْقبُولَتَاِن، َويَْنفُُذ َعلَى ِكََل الطَّائِفَتَْيِن َشِهَدْت بِِه َعلَْيهَا اِْلُْخَرى... فَإِْن الشَّهَادَ  تَْيِن َمعا

ا ِعْنَد  ا لَْم تَْسبِْق إْحَدى الشَّهَاَدتَْيِن اِْلُْخَرى: إمَّ َشِهَدْت ِكْلتَا الطَّائِفَتَْيِن َعلَى اِْلُْخَرى َمعا

ا ا َشهَاَدتَاِن قَائَِمتَاِن َصِحيَحتَاِن،  َحاِكَمْيِن، َوإِمَّ فِي َعْقَدْيِن ِعْنَد َحاِكٍم َواِحٍد، فَهَُما أَْيضا

ْن فَإِنَّ ِكْلتَا الشَّهَاَدتَْيِن تَْبطُُل بِيَقِيٍن ََل َشكٍّ فِيِه، ِِلَنَّهُ لَْيَسْت إْحَداهَُما بِأَْولَى بِاْلقَبُوِل مِ 

ا اِْلُْخَرى، فَلَْو قَبِْلنَاهُمَ  ا، لَُكنَّا قَْد ِصْرنَا ُموقِنِيَن بِأَنَّنَا نُنَفُِّذ الشَّهَاَدةَ اْْلَن َدْأباا ُحْكما ا َمعا

بَِشهَاَدِة فُسَّاٍق، ِِلَنَّ ُكلَّ َشهَاَدٍة ِمْنهَُما تُوِجُب اْلفِْسَق َواْلُجْرَحةَ َعلَى اِْلُْخَرى، َواْلَمْنَع ِمْن 

 قَبُوِل الشَّهَاَدِة اِْلُْخَرى.

لَْو َحَكْمنَا بِإِْحَدى الشَّهَاَدتَْيِن َعلَى اِْلُْخَرى ُمطَاَرفَةا لََكاَن هََذا َعْيُن الظُّْلِم َواْلَجْوِر، إْذ وَ 

َح الشَّهَاَدةَ  لَْم يُوِجْب تَْرِجيَح إْحَداهَُما َعلَى اِْلُْخَرى نَصٌّ َوََل إْجَماٌع، َوَمْن أََراَد أَْن يَُرجِّ

ا: فَهَُو َخطَأٌ ِمْن اْلقَْوِل.. هَاهُنَا بِأَْعَدلِ   اْلبَيِّنَتَْيِن، أَْو بِأَْكثَِرِهَما َعَددا

  -اآلثار:

هُوِد إَذا َشِهُدوا َعلَى السَّاِرِق أَْن يَْقطَُعوهُ يَلُوَن ■  أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَأُْمُر بِالشُّ

 َذلَِك.)صحيح(

ِ قال المؤلف: لَْيَس هََذا بَِواِجبٍ  َصلَّى  -، ِِلَنَّهُ ََل يُوِجبُهُ قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َماُم أَْو أَِميُرهُ  -َّللاَّ َماِم أَْو أَِميِرِه َواِجبَةٌ، فَإَِذا أََمَر اْْلِ ثَابِتَةٌ، لَِكْن طَاَعةُ اْْلِ

هُوَد، أَْو َغْيَرهُْم أَْن يَْقطََعهُ   لَِزَمْتهُْم الطَّاَعةُ. الشُّ

 8111]َمْسأَلَة الشََّهاَدة فِي اْلَحّد بَْعد حين[م

ِ{ ]الطَلق:  ُ تََعالَى }َوأَقِيُموا الشَّهَاَدةَ َّلِلَّ  [8قال ابن حزم: فَنَقُوُل: قَاَل َّللاَّ

ِ{ ]ال ْن َكتََم َشهَاَدةا ِعْنَدهُ ِمَن َّللاَّ  [ .0٢1بقرة: َوقَاَل تََعالَى }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 [ .82٢َوقَاَل تََعالَى }َوَل تَْكتُُموا الشَّهَاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمهَا فَإِنَّهُ آثٌِم قَْلبُهُ{ ]البقرة: 

هََداُء إَِذا َما ُدُعوا{ ]البقرة:   [ .828َوقَاَل تََعالَى }َوَل يَأَْب الشُّ

 ِ ينَا ..ِّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ َوَوَجْدنَا َما ُروِّ ُ  - ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ََل يَْظلُِمهُ َوََل يُْسلُِمهُ َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة »قَاَل:  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

َج َعْن ُمسْ  ُ فِي َحاَجتِِه، َوَمْن فَرَّ ُ بِهَا َعْنهُ ُكْربَةا ِمْن ُكَرِب أَِخيِه َكاَن َّللاَّ َج َّللاَّ لٍِم ُكْربَةا فَرَّ
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ُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ا َستََرهُ َّللاَّ  « .يَْوِم اْلقِيَاَمِة، َوَمْن َستََر ُمْسلِما

 -هَا فََوَجَب اْستِْعَماُل هَِذِه النُُّصوِص ُكلِّهَا، فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك: فََوَجْدنَا اْلَعَمَل فِي َجْمعِ 

ا أَْن يَُخصَّ ُعُموُم اْْليَاِت  -الَِّذي ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد َغْيِرِه  ََل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن: إمَّ

 ِِ ا أَْن يَُخصَّ ُعُموُم اْلَخبَِر اْلَمْذُكوِر بِاْْليَاِت اْلَمْذُكوَراِت اْلَمْذُكوَرِة بِاْلَخبَِر اْلَمْذُكوِر، َوإِمَّ

ْصنَا ُعُموَم اْْليَاِت بِاْلَخبَِر َكاَن اْلقَْوُل فِي َذلَِك أَنَّ اْلقِيَاَم بِالشَّهَاَداِت ُكلِّهَا، ...فَإِْن َخصَّ 

ْعََلِن بِهَا فَْرٌض، إَلَّ َما َكاَن ِمْنهَا َسْتُر اْلُمْسلِِم فِي َحدٍّ ِمْن اْلُحُدوِد، فَاِْلَْفَضُل  َواْْلِ

ْصنَا ُعُمومَ  ْتُر، َوإِْن َخصَّ ْتَر َعلَى اْلُمْسلِِم  السَّ اْلَخبَِر بِاْْليَاِت َكاَن اْلقَْوُل فِي َذلَِك أَنَّ السَّ

 َحَسٌن، إَلَّ َما َكاَن ِمْن أََداِء الشَّهَاَداِت فَإِنَّهُ َواِجٌب.

تِِه فَيُْؤَخُذ  بِِه..فَنَظَْرنَا فِي فَنَظَْرنَا: أَْي هََذْيِن اْلَعَملَْيِن هَُو الَِّذي يَقُوُم اْلبُْرهَاُن َعلَى ِصحَّ

ِ تََعالَى  -َذلَِك  ْتَر َعلَى اْلُمْسلِِم الَِّذي نُِدْبنَا إلَْيِه فِي اْلَحِديِث ََل يَْخلُو  -بَِعْوِن َّللاَّ فََوَجْدنَا السَّ

ا يَْستُُرهُ َويَْستُُر َعلَْيِه فِي ظُْلٍم يَْطلُُب بِهِ  اْلُمْسلُِم، فَهََذا  ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن ََل ثَالَِث لَهَُما: إمَّ

َكاِة. ََلِة َوالزَّ  فَْرٌض َواِجٌب، َولَْيَس هََذا َمْنُدوباا إلَْيِه، بَْل هَُو َكالصَّ

ا أَْن يَُكوَن فِي الذَّْنِب يُِصيبُهُ اْلُمْسلُِم َما بَْينَهُ َوبَْيَن َربِِّه تََعالَى، َولَْم يَقُْل أََحٌد ِمْن أَ  ْهِل َوإِمَّ

ْسََلِم بِ  ا، َكَمْن أََخَذ َماَل ُمْسلٍِم بِِحَرابٍَة اْْلِ إِبَاَحِة السَّْتِر َعلَى ُمْسلٍِم فِي ظُْلٍم ظَلََم بِِه ُمْسلِما

ا، َوَما أَْشبَهَهُ، فَهََذا فَْرٌض َعلَى  َواطَّلََع َعلَْيِه إْنَساٌن، أَْو َغَصبَهُ اْمَرأَتَهُ، أَْو َسَرَق ُحر ا

ِه َحتَّى يَُردَّ الظََُّلَماِت إلَى أَْهلِهَا؟ فَنَظَْرنَا فِي اْلَحِديِث اْلَمْذُكوِر ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يَقُوَم بِ 

ْنَساِن أَْن يَْستَُر َعلَى ا، فََكاَن الظَّاِهُر ِمْنهُ أَنَّ لإِْلِ ا، َوفَِضيلَةا ََل فَْرضا  فََوَجْدنَاهُ نَْدباا ََل َحْتما

ْلَخبَِر، َما لَْم يُْسأَْل َعْن تِْلَك الشَّهَاَدِة نَْفِسهَا، فَإِْن ُسئَِل َعْنهَا اْلُمْسلِِم يََراهُ َعلَى َحدٍّ بِهََذا ا

ِ تََعالَى.  فَفَْرٌض َعلَْيِه إقَاَمتُهَا َوأَْن ََل يَْكتَُمهَا، فَإِْن َكتََمهَا ِحينَئٍِذ فَهَُو َعاٍص َّلِلَّ

ِ تََعالَى، َوتَْحِريَم ِكْتَمانِهَا،  َوَصحَّ بِهََذا اتِّفَاُق اْلَخبَِر َمَع اْْليَاِت، َوأَنَّ  إقَاَمةَ الشَّهَاَدِة َّلِلَّ

ا بَِذلَِك، فَإِنََّما هَُو إَذا ُدِعَي فَقَْط، ََل إَذا لَْم يُْدَع، َكَما قَاَل تََعالَى }َوَل  َوَكْوَن اْلَمْرِء ظَالِما

هََداُء إَِذا َما ُدُعوا{ ]البقرة:   [ .828يَأَْب الشُّ

ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن  -نَا فِي اْلَخبَر المذكور َعْن أَبِي َعْمَرةَ اِْلَْنَصاِريِّ ثُمَّ نَظَرْ  هَُو َعْبُد الرَّ

ِ  -َخالٍِد  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ هََداِء؟ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ أَََل أُْخبُِرُكْم بَِخْيِر الشُّ

 «هَاَدِة قَْبَل أَْن يُْسأَلَهَا، أَْو يُْخبُِر بَِشهَاَدتِِه قَْبَل أَْن يُْسأَلَهَاالَِّذي يَأْتِي بِالشَّ 

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا فِي ُكلِّ َشهَاَدٍة فِي َحدٍّ أَْو َغْيِر َحدٍّ، -َرِحَمهُ َّللاَّ : فََكاَن هََذا ُعُموما

ِ تََعالَى }يَا أَيُّهَا الَّ  ِ َولَْو َعلَى َوَوَجْدنَا قَْوَل َّللاَّ اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء َّلِلَّ ِذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ تََعالَى بَْيَن ُوُجوِب أََداِء 0٢٥أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َواِلَْقَربِيَن{ ]النساء:  ى َّللاَّ [ فََسوَّ

اِربِِه، َواِْلَبَاِعِد، فََوَجَب ِمْن هَِذِه اْلَمْرِء الشَّهَاَدةَ َعلَى نَْفِسِه، َوَعلَى َوالَِدْيِه، َوأَقَ 

ا َكاَن أَْو  -النُُّصوِص أَنَّ الشَّهَاَدةَ ََل َحَرَج َعلَى اْلَمْرِء فِي تَْرِك أََدائِهَا َما لَْم يُْسأَْلهَا  َحد ا

ا أَْو َغْيَرهُ َوأَنَّ مَ  -فَإَِذا ُسئِلَهَا فَفَْرٌض َعلَْيِه أََداُؤهَا  -َغْيَرهُ  ْنَساٍن ِعْنَدهُ َحد ا ْن َكاَن ِْلِ

ِ -َشهَاَدةٌ، َواْلَمْشهُوُد لَهُ ََل يَْدِري بِهَا   -: فَفَْرٌض َعلَْيِه إْعََلُمهُ بِهَا، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ وَ » -َصلَّى َّللاَّ ِ؟ قَاَل: َّلِلَّ يُن النَِّصيَحةُ قِيَل: لَِمْن يَا َرُسوَل َّللاَّ لِِكتَابِِه، الدِّ

تِِهمْ  ِة اْلُمْسلِِميَن، َوَعامَّ ا، لَِما َذَكْرنَا « َوِِلَئِمَّ فَإِْن َسأَلَهُ اْلَمْشهُوُد أََداَءهَا لَِزَمهُ َذلَِك فَْرضا
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هََداُء إَِذا َما ُدُعوا{ ]البقرة:  ِ تََعالَى }َوَل يَأَْب الشُّ  [828قَْبُل ِمْن قَْوِل َّللاَّ

ا َمْن َكانَتْ  انِي إْنَساٌن فََوقََف اْلقَاِذُف  َوأَمَّ ِعْنَدهُ َشهَاَدةٌ َعلَى إْنَساٍن بِِزنَى، فَقََذَف َذلَِك الزَّ

َي الشَّهَاَدةَ  انِي أَْن يَُؤدِّ َعلَى أَْن يَُحدَّ لِْلَمْقُذوِف، فَفَْرٌض َعلَى الشَّاِهِد َعلَى اْلَمْقُذوِف الزَّ

ِ تََعالَى إْن لَْم  -َعلَِم اْلقَاِذُف بَِذلَِك أَْو لَْم يَْعلَْم  -هَا َوََل بُدَّ، ُسئِلَهَا أَْو لَْم يُْسأَلْ  َوهَُو َعاٍص َّلِلَّ

ِ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم  هَا ِحينَئٍِذ، لِقَْوِل َّللاَّ يَُؤدِّ

 [ .8َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

ِ َولِقَوْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِل َرُسوِل َّللاَّ  « .اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ََل يَْظلُِمهُ َوََل يُْسلُِمهُ » -َصلَّى َّللاَّ

ا» -َعلَْيِه السَََّلُم  -َولِقَْولِِه  ا َكاَن أَْو َمْظلُوما  « .اُْنُصْر أََخاَك ظَالِما

 -أقوال الفقهاء :

 تقبل تلك الشهادة) عمر بن الخطاب ( من شهد على حد بعد حين فَل■ 

ٍة فَََل َحدَّ َعلَْيِه.■  نَى بَْعَد ُمدَّ  إْن َشِهَد أَْربََعةٌ ُعُدوٌل أَْحَراٌر ُمْسلُِموَن بِالزِّ

ِة اْلَمْذُكوَرِة َشْهٌر َواِحٌد.  قَاَل أَبُو يُوُسَف: ِمْقَداُر اْلُمدَّ

ٍة فَََل قَْطَع َعلَْيِه، لَِكْن يَْضَمُن َوقَالُوا: إْن َشِهَد َعلَْيِه َعْدََلِن ُمْسلِ  اِن بَِسِرقٍَة بَْعَد ُمدَّ َماِن ُحرَّ

 َما َشِهَد َعلَْيِه بِأَنَّهُ َسَرقَهُ.

َولَْو َشِهَدا َعلَْيِه بُِشْرِب َخْمٍر، فَإِْن َكانَْت الشَّهَاَدةُ َوِريُح اْلَخْمِر تُوَجُد ِمْنهُ، أَْو َوهَُو 

ْكِر، فَََل َحدَّ  -َعلَْيِه اْلَحدُّ  : أُقِيمَ -َسْكَراُن  يِح أَْو السُّ َوإِْن َكانَْت تِْلَك الشَّهَاَدةُ بَْعَد َذهَاِب الرِّ

ْكُر فِي  يُح أَْو السُّ َماِم فِي ِمْصٍر آَخَر، فََزاَل الرِّ َعلَْيِه إَلَّ أَْن يَُكونُوا َحَملُوهُ إلَى اْْلِ

.  الطَِّريِق: فَإِنَّهُ يَُحدُّ

َشِهَد َعلَْيِه بَْعَد ُمدٍَّة طَِويلٍَة بِقَْذٍف أَْو ِجَراَحٍة ُحدَّ لِْلقَْذِف، َوَوَجَب َعلَْيِه ُحْكُم تِْلَك َولَْو 

 اْلِجَراَحِة.)أبو حنيفة وأصحابه(

، َوأَْصَحابُهُ وأهل الظاهر ■ تقبل الشهادة ولو كانت بعد حين .)ربيعة الشَّافِِعيُّ

، َواللَّْيثُ  (اِْلَْوَزاِعيِّ  ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

  -األحاديث و اآلثار:

قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َمْن َشِهَد َعلَى َرُجٍل بَِحدٍّ لَْم يَْشهَْد بِِه ِحيَن أََصابَهُ، فَإِنََّما يَْشهَُد ■ 

 َعلَى َضَغٍن.

يِق فَقَاَل: إنَّ  إنَّ َرُجَلا ِمْن أَْسلََم َجاءَ »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: ■  دِّ إلَى أَبِي بَْكٍر الصِّ

اْْلَخَر َزنَى، فَقَاَل لَهُ أَبُو بَْكٍر: هَْل َذَكْرَت َذلَِك لَِغْيِري؟ فَقَاَل: ََل، قَاَل أَبُو بَْكٍر: فَتُْب إلَى 

َ يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدهِ  ِ، فَإِنَّ َّللاَّ ِ، َواْستَتِْر بِِسْتِر َّللاَّ ، فَلَْم تَقِرَّ نَْفُسهُ َحتَّى أَتَى ُعَمَر ْبَن َّللاَّ

هُ اْلَخطَّاِب، فَقَاَل لَهُ َكَما قَاَل ِِلَبِي بَْكٍر، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر َكَما قَاَل لَهُ أَبُو بَْكٍر فَلَْم تَقِرَّ نَْفسُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحتَّى أَتَى َرُسوَل َّللاَّ  اْْلَخَر َزنَى، قَاَل َسِعيُد ْبُن  فَقَاَل: إنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمَسيِِّب: فَأَْعَرَض َعْنهُ َرُسوُل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ ُكلُّ َذلَِك يُْعَرُض  -ِمَرارا

فَقَالُوا: ََل، فَقَاَل  َحتَّى إَذا أَْكثََر َعلَْيِه؟ بََعَث إلَى أَْهلِِه، فَقَاَل: أَيَْشتَِكي، أَبِِه ِجنَّةٌ؟ -َعْنهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ : فَأََمَر بِِه َرُسوُل -: أَبِْكٌر أَْم ثَيٌِّب؟ فَقَالُوا: بَْل ثَيٌِّب -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -فَُرِجَم. قَاَل َسِعيٌد: فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َّللاَّ

ا لَكَ  -  .)ضعيف مرسل(« لَِرُجٍل ِمْن أَْسلََم يُقَاُل لَهُ هَُزاٌل: لَْو َستَْرتَهُ بِِرَدائَِك لََكاَن َخْيرا

 

ُهوِد فِي اْلُحُدوِد[م  8121]َمْسأَلَة اْختََِلُف الشُّ

ْت بِِه الشَّهَاَدةُ، َوَوَجَب اْلقَ  هُوُد قال ابن حزم: ُكلَّ َما تَمَّ َضاُء بِهَا، فَإِنَّ ُكلَّ َما َزاَدهُ الشُّ

هَا ُسُكوتُهُْم َعْنهُ  َوأَنَّ  -َعلَى َذلَِك فَََل ُحْكَم لَهُ، َوََل يَُضرُّ الشَّهَاَدةَ اْختََِلفُهُْم، َكَما ََل يَُضرُّ

ْت ِمْن  : فَهََذا هَُو الَِّذي يُْفِسُدهَا-ُكلَّ َما ََل تَتِمُّ الشَّهَاَدةُ إَلَّ بِِه  اْختََِلفُهُْم، فَالشَّهَاَدةُ إَذا تَمَّ

وَن فِي َذلَِك، ثُمَّ  نَى َعلَى إْنَساٍن بِاْمَرأٍَة يَْعِرفُونَهَا أَْجنَبِيٍَّة، ََل يَُشكُّ أَْربََعِة ُعُدوٍل بِالزِّ

َماِن، أَْو فِي اْلَمْزنِيِّ بِهَا، فَقَاَل  بَْعُضهُْم: أَْمِس بِاْمَرأٍَة اْختَلَفُوا فِي اْلَمَكاِن، أَْو فِي الزَّ

نَى -َسْوَداَء، َوقَاَل بَْعُضهُْم: بِاْمَرأٍَة بَْيَضاَء اْليَْوَم  ةٌ، َواْلَحدُّ َواِجٌب، ِِلَنَّ الزِّ : فَالشَّهَاَدةُ تَامَّ

هَاَدِة إلَى ِذْكِر َمَكان َوََل َزَماٍن، َوََل إلَ  ى ِذْكِر الَّتِي َزنَى قَْد تَمَّ َعلَْيِه، َوََل يُْحتَاُج فِي الشَّ

ُكوُت َعْن ِذْكِر َذلَِك َوِذْكُرهُ َسَواٌء ... -بِهَا   فَالسُّ

انِي،  هُوِد فِي لِبَاِس الزَّ َوَمْن ادََّعى اْلِخََلَف فِي َذلَِك ، فَيَْلَزُمهُ أَْن يَُراِعَي اْختََِلَف الشُّ

ُدهَُما: َكاَن فِي َرْأِسِه قَلَْنُسَوةٌ، َوقَاَل اْْلَخُر: َوالسَّاِرِق، َوالشَّاِرِب، َواْلقَاِذِف، فَإِْن قَاَل أَحَ 

ِعَماَمةٌ، أَْو قَاَل أََحُدهَُما: َكاَن َعلَْيِه ثَْوٌب أَْخَضُر، َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل أَْحَمُر، َوقَاَل 

  .فَهََذا ُكلُّهُ ََل َمْعنَى لَهُ  -أََحُدهَُما: فِي َغْيٍم، َوقَاَل اْْلَخُر: فِي َصْحٍو 

فَإِْن قَاَل قَائٌِل: إنَّ اْلَغَرَض فِي ُمَراَعاِة اَِلْختََِلِف إنََّما هَُو أَْن تَُكوَن الشَّهَاَدةُ َعلَى َعَمٍل 

َماِن، أَْو اْلَمْقُذوِف، أَْو اْلَمْزنِيِّ بِهَا، أَْو  َواِحٍد فَقَْط، َوإَِذا اْختَلَفُوا فِي اْلَمَكاِن، أَْو الزَّ

هُ، أَْو الشَّْيِء اْلَمْسُروِق: فَلَْم يَْشهَُدوا َعلَى َعَمٍل َواِحٍد؟ قُْلنَا: ِمْن أَْيَن َوقََع اْلَمْسُروِق ِمنْ 

لَُكْم أَْن تَُكوَن الشَّهَاَدةُ فِي ُكلِّ َذلَِك َعلَى َعَمٍل َواِحٍد، َوأَيُّ قُْرآٍن، أَْو ُسنٍَّة، أَْو إْجَماٍع 

نَى أَْوَجَب َذلَِك؟ َوأَيُّ نَظٍَر أَْوجَ  بَهُ؟ َوهََذا َما ََل َسبِيَل إلَى ُوُجوِدِه، بَْل اْلَغَرُض إْثبَاُت الزِّ

ِم فَقَ  ِم، َواْلُكْفِر اْلُمَحرَّ ْرِب اْلُمَحرَّ َمِة، َوالشُّ ِرقَِة اْلُمَحرَّ ِم، َوالسَّ ِم، َواْلقَْذِف اْلُمَحرَّ ْط، اْلُمَحرَّ

 َوََل َمِزيَد..

 -األحاديث واآلثار:

َر قَُداَمةَ  -َجاُروُد َعلَى قَُداَمةَ ْبِن َمْظُعوٍن أَنَّهُ َشِرَب اْلَخْمَر َشِهَد الْ ■  َوَكاَن ُعَمُر قَْد أَمَّ

؟ فََدَعا  -َعلَى اْلبَْحَرْيِن  فَقَاَل ُعَمُر لِْلَجاُروِد: َمْن يَْشهَُد َمَعك؟ قَاَل: َعْلقََمةُ اْلَخِصيُّ

؟ قَاَل ُعَمُر: َعْلقََمةَ، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: بَِم تَشْ  هَُد؟ فَقَاَل َعْلقََمةُ: َوهَْل تَُجوُز َشهَاَدةُ اْلَخِصيِّ

ا، قَاَل َعْلقََمةُ: َرأَْيته يَقِيُء اْلَخْمَر فِي طَْسٍت،  َوَما يَْمنَُعهُ أَْن تَُجوَز َشهَاَدتُهُ إَذا َكاَن ُمْسلِما

 ا: فَأََمَر بِِه فَُجلَِد اْلَحدَّ.)صحيح(قَاَل ُعَمُر: فَََل َوَربِّك َما قَاَءهَا َحتَّى َشِربَهَ 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: فَهََذا ُحْكٌم ُعَمَر بَِحْضَرِة الصَّ ََل يُْعَرُف لَهُ ِمْنهُْم  -َرِضَي َّللاَّ

اْلَخْمَر، َواِْلُْخَرى: ُمَخالٌِف فِي إقَاَمِة اْلَحدِّ بَِشهَاَدتَْيِن ُمْختَلِفَتَْيِن إْحَداهَُما: أَنَّهُ َرآهُ يَْشَرُب 

 أَنَّهُ لَْم يََرهُ يَْشَربُهَا، لَِكْن َرآهُ يَتَقَيَُّؤهَا..

ْقَراُر أَْم اَِلْستِتَاُر بِِه[م ٍة، َوأَيُُّهَما أَْفَضُل اإْلِ ْقَراُر بِاْلَحدِّ بَْعَد ُمدَّ  8121]َمْسأَلَة اإْلِ

ِة ُمتَّفِقُوَن َعلَى  أَنَّ السَّْتَر ُمبَاٌح، َوأَنَّ اَِلْعتَِراَف ُمبَاٌح، إنََّما قال ابن حزم : َجِميَع اِْلُمَّ
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ا يُوِجُب  ْسََلِم: إنَّ اْلُمْعتَِرَف بَِما َعِمَل ِممَّ اْختَلَفُوا فِي اِْلَْفَضِل، َولَْم يَقُْل أََحٌد ِمْن أَْهِل اْْلِ

ِ تََعالَى فِي اْعتَِرافِِه، َوََل قَاَل أََحدٌ  ْسََلِم قَطُّ: إنَّ السَّاتَِر َعلَى  اْلَحدَّ: َعاٍص َّلِلَّ ِمْن أَْهِل اْْلِ

ِ تََعالَى: فَنَظَْرنَا فِي تِْلَك اِْلَْخبَاِر الَّتِي َجاَءْت فِي َذلَِك  : َعاٍص َّلِلَّ نَْفِسِه َما أََصاَب ِمْن َحدٍّ

 فََوَجْدنَاهَا ُكلَّهَا ََل يَِصحُّ ِمْنهَا َشْيٌء..

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - وقال أيضا: ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َحِمَد تَْوبَةَ َماِعٍز، َواْلَغاِمِديَِّة،  -َصلَّى َّللاَّ

ٍة لََوِسَعْتهُْم -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَذَكَر  َوأَنَّ اْلَغاِمِديَّةَ لَْو  -: أَنَّ تَْوبَةَ َماِعٍز لَْو قُِسَمْت بَْيَن أُمَّ

َوأَنَّ اْلُجهَْينِيَّةَ لَْو قُِسَمْت تَْوبَتُهَا بَْيَن َسْبِعيَن ِمْن  -ُغفَِر لَهُ تَاَب تَْوبَتَهَا َصاِحُب َمْكٍس لَ 

ْشَكاَل ُجْملَةا، فَقَاَل: إنَّهَا لَْم تَِجْد أَْفَضَل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْهِل اْلَمِدينَِة لََوِسَعْتهُْم، ثُمَّ َرفََع  اْْلِ

 ِ  .ِمْن أَْن َجاَدْت بِنَْفِسهَا َّلِلَّ

ْنِب لِيُقَاَم َعلَْيِه اْلَحدُّ أَْفَضُل ِمْن اَِلْستِتَاِر لَهُ بَِشهَاَدِة النَّ   -بِيِّ فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ اَِلْعتَِراَف بِالذَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ تََعالَى. -َصلَّى َّللاَّ  أَنَّهُ ََل أَْفَضَل ِمْن ُجوِد اْلُمْعتَِرِف بِنَْفِسِه َّلِلَّ

  يث :األحاد

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْعَرَض َعْن اْلُمْعتَِرِف  -َصلَّى َّللاَّ

اتٍ   صحيح(«)َمرَّ

 ِ ةَ لَهُْم فِيِه، ِِلَنَّ النَّاَس فِي َسبَِب إْعَراِض َرُسوِل َّللاَّ ُ  -قال المؤلف: ََل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

نَى ََل  -لََّم َعلَْيِه َوسَ  ْقَراَر بِالزِّ َعْنهُ َعلَى قَْولَْيِن: فَطَائِفَةٌ قَالَْت: إنََّما أَْعَرَض َعْنهُ، ِِلَنَّ اْْلِ

اٍت، َوطَائِفَةٌ قَالَْت: إنََّما أَْعَرَض َعْنهُ  ِِلَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَتِمُّ إَلَّ بِتََماِم أَْربَِع َمرَّ

ا بِِه جُ  ْقَراُر  -نُوناا، أَْو َشِرَب َخْمرا ِة: أَنَّ اْلَحاِكَم إَذا ثَبََت ِعْنَدهُ اْْلِ َولَْم يَقُْل أََحٌد ِمْن اِْلُمَّ

 فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِهََذا اْلَخبَِر.. -بِاْلَحدِّ َجاَز لَهُ أَْن يَْستَُرهُ َوََل يُقِيَمهُ 

اِمِت قَالَ »َعْن ■  ِ ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َشْيئاا، َوََل تَْزنُوا، َوََل تَْسِرقُوا، َوََل  َمْجلٍِس، فَقَاَل: بَايُِعونِي َعلَى أَْن ََل تُْشِرُكوا بِاَّلَلَّ

، فَمَ  ُ إَلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ِ، َوَمْن أََصاَب تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ْن َوفَّى ِمْنُكْم فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه، فَأَْمُرهُ إلَ  ى َشْيئاا ِمْن َذلَِك فَُعوقَِب بِِه فَهَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ، َوَمْن أََصاَب َشْيئاا فََستََرهُ َّللاَّ

ِ، إْن َشاَء َعفَا َعْنهُ، َوإِْن َشاَء َعذَّبَهُ   .)صحيح(« َّللاَّ

ْشَكاُل ُجْملَةا  قال ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  -المؤلف : فَاْرتَفََع اْْلِ َوَصحَّ بِنَصِّ َكََلِم  -َواْلَحْمُد َّلِلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ تَهُ، َونَِصيَحتِِه إيَّاهُْم بِأَْحَسَن َما َعلََّمهُ  -َصلَّى َّللاَّ َوإِْعََلِمِه أُمَّ

ِ تََعالَى َربُّهُ تََعالَى ُ َعلَْيِه فَإِنَّ أَْمَرهُ إلَى َّللاَّ ا فََستََرهُ َّللاَّ إْن َشاَء َعذَّبَهُ  -، أَنَّ َمْن أََصاَب َحد ا

ُ تََعالَى  -َوإِْن َشاَء َغفََر لَهُ  َوأَنَّ َمْن أُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ فَقَْد َسقَطَ َعْنهُ َذلَِك الذَّْنُب، َوَكفََّرهُ َّللاَّ

ُروَرِة نَْدِري: أَْن يَقِيَن اْلَمْغفَِرِة أَْفَضُل ِمْن التَّْعِزيِر فِي إْمَكانِهَا أَْو َعَذاِب  - َعْنهُ  َوبِالضَّ

 اْْلِخَرِة...

َحابَِة ■  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: ثُمَّ نَظَْرنَا فِيَما ُرِوَي فِي َذلَِك َعْن الصَّ  -َرِضَي َّللاَّ

ا ََل يَ  َوايَةُ َعْن أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر فََوَجْدنَاهُ أَْيضا ا الرِّ ُ َعْنهَُما  -ِصحُّ ِمْنهُ َشْيٌء: أَمَّ َرِضَي َّللاَّ

، ِِلَنَّهَا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ُمْرَسلَ  - ِ، فَََل تَِصحُّ : اْستَتِْر بَِسْتِر َّللاَّ  ةٌ.فِي قَْولِِهَما لِْْلَْسلَِميِّ

ِد َوَكَذلَِك َحِديُث إْبَراِهي ِ ْبِن يَِزيَد َعْن ُمَحمَّ َم ْبِن طَْهَماَن َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َعْن َعْبِد َّللاَّ
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ْحَمِن: أَنَّ أَبَا بَْكٍر فَهَُو ُمْرَسٌل.  ْبِن َعْبِد الرَّ

َحابَِة أَنَّ الطَّائِفَةَ ِمْنهُْم قَالَْت: َما تَْوبَةٌ أَْفَضَل ِمْن ■  َوايَةَ َعْن الصَّ تَْوبَِة َماِعٍز: َجاَء الرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى َرُسوِل َّللاَّ  فََوَضَع يََدهُ فِي يَِدِه َوقَاَل: اُْقتُْلنِي بِاْلِحَجاَرِة. -َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: فََصحَّ هََذا ِمْن قَْوِل طَائِفٍَة َعِظيَمٍة ِمْن الصَّ بَْل  -َرِضَي َّللاَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -لَْو قُْلنَا: إنَّهُ ََل ُمَخالَِف لِهَِذِه الطَّائِفَِة ِمْن الصَّ لََصَدْقنَا، ِِلَنَّ  -َرِضَي َّللاَّ

 فَإِنََّما -الطَّائِفَةَ اِْلُْخَرى لَْم تَُخالِْفهَا، َوإِنََّما قَالَْت: لَقَْد هَلََك َماِعٌز، لَقَْد أََحاطَْت بِِه َخِطيئَتُهُ 

 أَْنَكُروا أَْمَر اْلَخِطيئَِة ََل أَْمَر اَِلْعتَِراِف..

 8128]َمْسأَلَة تََعافُوا اْلُحُدوَد قَْبَل بُلُوِغَها إلَى اْلَحاِكِم[م

قال ابن حزم: فَإِْذ لَْيَس فِي هََذا اْلبَاِب أَثٌَر يُْعتََمُد َعلَْيِه، فَاْلَمْرُجوُع إلَْيِه هَُو طَلَُب ُحْكِم 

َمْسأَلَِة ِمْن َغْيِر هَِذِه اْْلثَاِر: فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك فََوَجْدنَا قَْد َصحَّ بِاْلبََراِهيِن الَّتِي قَْد هَِذِه الْ 

تِِه ِعْنَدهُ. َماِم َوِصحَّ  أَْوَرْدنَا قَْبُل: أَنَّ اْلَحدَّ ََل يَِجُب إَلَّ بَْعَد بُلُوِغِه إلَى اْْلِ

ْرُك لِطَلَِب َصاِحبِِه قَْبَل َذلَِك ُمبَاٌح، ِِلَنَّهُ لَْم يَِجْب َعلَْيِه فِيَما فََعَل َحدٌّ فَإِْذ اِْلَْمُر َكَذلَِك فَالتَّ 

ا ُمبَاٌح، إْذ لَْم يَْمنَْع ِمْن َذلَِك نَصٌّ أَْو إْجَماٌع، فَإِْذ ِكََل اِْلَْمَرْيِن ُمبَاٌح،  -بَْعُد  َوَرْفُعهُ أَْيضا

ا، فَإِْن أََذى  -يُْفتَى بِِه  ُدوَن أَنْ  -فَاِْلََحبُّ إلَْينَا  أَْن يُْعفَى َعْنهُ َما َكاَن َوْهلَةا َوَمْستُورا

 َصاِحبُهُ َوَجاهََر: فََرْفُعهُ أََحبُّ إلَْينَا..

 -األحاديث:

 ■ ِ ِ َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  « تََعافُوا اْلُحُدوَد فِيَما بَْينَُكْم فََما بَلََغنِي ِمْن َحدٍّ فَقَْد َوَجبَ »قَاَل:  -لَّى َّللاَّ

 .)ضعيف()هى صحيفة(

ُ تََعالَ  -أَنَّ َرُجَلا َسَرَق بُْرَدةا فََرفََعهُ إلَى النَّبِيِّ »َعْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ ■  ى َعلَْيِه َصلَّى َّللاَّ

ِ قَْد تََجاَوْزُت َعْنهُ، قَاَل فَلَْوََل َكاَن هََذا قَْبَل  -َوآلِِه َوَسلََّم  فَأََمَر بِقَْطِعِه، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ  -أَْن تَأْتِيَنِي بِِه يَا أَبَا َوْهٍب  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقََطَعهُ َرُسوُل َّللاَّ  .)ضعيف(« -َصلَّى َّللاَّ

َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ أَنَّهُ َطاَف بِاْلبَْيِت فََصلَّى ثُمَّ لَفَّ ِرَداءا لَهُ فِي بُْرِدِه فََوَضَعهُ »َعْن ■ 

ُ  -تَْحَت َرْأِسِه فَنَاَم، فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاْستَلَّهُ ِمْن تَْحِت َرْأِسِه، فَأََخَذهُ فَأَتَى بِِه النَّبِيَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل: إنَّ هََذا َسَرَق ِرَدائِي؟ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  -َسلََّم َعلَْيِه وَ   -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل َصْفَواُن: َما ُكْنُت أُِريُد أَْن  -أََسَرْقَت ِرَداَء هََذا؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: اْذهَبَا بِِه فَاْقطََعا يََدهُ 

 .)ضعيف(« ائِي؟ قَاَل: فَلَْو َما َكاَن هََذا قَْبلُ تُْقطََع يَُدهُ فِي ِردَ 

ِ ْبِن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ أَنَّ َصْفَواَن ْبَن أَُميَّةَ، قِيَل لَهُ: ■  إنَّهُ َمْن »َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َد ِرَداَءهُ، فََجاَء لَْم يُهَاِجْر هَلََك، فَقَِدَم َصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ اْلَمِدينَةَ فَنَاَم فِ  ي اْلَمْسِجِد، َوتََوسَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َساِرٌق فَأََخَذ ِرَداَءهُ، فَأََخَذ َصْفَواُن السَّاِرَق، فََجاَء بِِه إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأََمَر بِِه َرُسوُل َّللاَّ َع يَُدهُ، فَقَاَل َصْفَواُن: إنِّي أَْن تُْقطَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَْم أُِرْدهُ بِهََذا، هَُو َعلَْيِه َصَدقَةٌ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ فَهََلَّ قَْبَل أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف( .«)تَأْتِيَنِي بِِه؟

ا َحِديُث َصْفَواَن فَََل يَِصحُّ فِيِه َشيْ  ، ِِلَنَّهَا ُكلُّهَا ُمْنقَِطَعةٌ، ِِلَنَّهَا قال المؤلف: َوأَمَّ ٌء أَْصَلا
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َعْن َعطَاٍء، َوِعْكِرَمةَ، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َواْبِن ِشهَاٍب، َولَْيَس ِمْنهُْم أََحٌد أَْدَرَك 

 َصْفَواَن.

ا َعْن َعطَاٍء َعْن طَاِرِق ْبِن ُمْرتَفٍِع َوهَُو َمْجهُوٌل، أَْو َعْن أَْسبَ  اٍط َعْن ِسَماٍك َعْن َوأَمَّ

 ُحَمْيِد ْبِن أُْخِت َصْفَواَن َوهََذا َضِعيٌف َعْن َضِعيٍف َعْن َمْجهُوٍل.

اِم لَقَِي َرُجَلا قَْد أََخَذ َساِرقاا َوهَُو ■  بَْيَر ْبَن اْلَعوَّ ْحَمِن أَنَّ الزُّ َعْن َربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ

بَْيُر لِيُْرِسلَهُ، فَقَاَل: ََل، َحتَّى أَْبلَُغ بِِه إلَى يُِريُد أَْن يَْذهََب بِِه إلَى  ْلطَاِن؟ فََشفََع لَهُ الزُّ السُّ

ُ الشَّافَِع َواْلُمَشفَِّع. ْلطَاِن فَلََعَن َّللاَّ بَْيُر: إَذا بَلَْغت بِِه إلَى السُّ ْلطَاِن، فَقَاَل لَهُ الزُّ  السُّ

 8121 -8121بَُهاِت أَْم ََل[م]َمْسأَلَة َهْل تُْدَرأُ اْلُحُدوُد بِالشُّ 

  -أقوال الفقهاء:

 الحدود تدرأ بالشبهات.)المذاهب اِلربعة المعروفة(■

 ََل يَِحلُّ أَْن تُْدَرأ الحدوَد بُِشْبهٍَة، َوََل أَْن تُقَاَم بُِشْبهٍَة . )أهل الظاهر(■ 

 -اِلحاديث واْلثار :

ا اْختَلَفُوا َكَما َذَكْرنَ -قال المؤلف :■ ا َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِي اللَّْفِظ الَِّذي يَتََعلَُّق بِِه َمْن فَلَمَّ

َصلَّى  -تََعلََّق أَيَِصحُّ أَْم ََل؟ فَنَظَْرنَا فِيِه فََوَجْدنَاهُ قَْد َجاَء ِمْن طُُرٍق لَْيَس فِيهَا َعْن النَّبِيِّ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ، َوََل َكلَِمةٌ، إنَّ  -َّللاَّ َما ِهَي َعْن بَْعِض أَْصَحاٍب ِمْن طُُرٍق ُكلِّهَا ََل نَصٌّ

 َخْيَر فِيهَا:

َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: اْدَرُءوا اْلُحُدوَد َما ■ 

ا(اْستَطَْعتُْم.)ضعيف() َولَْم يُولَْد إْبَراِهيُم إَلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر بِنَْحِو َخْمسَ   ةَ َعَشَر َعاما

قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: اْدَرُءوا اْلُحُدوَد َما اْستَطَْعتُْم.)ضعيف مرسل() ِمْن طَِريِق اْلقَاِسِم ■ 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد( ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ  ْبِن َعْبِد الرَّ

ا.)ضعيف(■  َوَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ اْدفَُعوا اْلُحُدوَد َما َوَجْدتُْم َمْدفَعا

بُهَاِت.)ضعيف() ِمْن طَِريِق إْبَراِهيَم ْبِن ■ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْدفَُعوا اْلُحُدوَد بِالشُّ

 اْلفَْضِل.. َوإِْبَراِهيَم َساقِطٌ(

 َوَعْن َعائَِشةَ اْدَرُءوا اْلُحُدوَد َعْن اْلُمْسلِِميَن َما اْستَطَْعتُْم.)ضعيف(■

ِ اْلُحُدوَد فِيَما َوَعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، وَ ■ اْبِن َمْسُعوٍد َكانَا يَقُوََلِن: اْدَرُءوا َعْن ِعبَاِد َّللاَّ

 ُشبِّهَ َعلَْيُكْم.)ضعيف(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ اْلَحََلُل بَيٌِّن َواْلَحَراُم بَيٌِّن َوبَْينَهَُما أُُموٌر » -َصلَّى َّللاَّ

ْثِم َكاَن لَِما اْستَبَاَن أَْتَرُك، َوَمْن اْجتََرأَ َعلَى َما ُمْشتَبِهَةٌ فََمْن تَ  َرَك َما اْشتَبَهَ َعلَْيِه ِمْن اْْلِ

ِ، َمْن يَْرتَُع َحْوَل  ْثِم أَْوَشَك أَْن يَُواقَِع َما اْستَبَاَن، َواْلَمَعاِصي ِحَمى َّللاَّ يَُشكُّ فِيِه ِمْن اْْلِ

 )صحيح(«اْلِحَمى يُوِشُك أَْن يَُواقَِعهُ 

 قال المؤلف: َوهَُو َعلَْيِهْم ََل لَهُْم، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه إَلَّ تَْرُك اْلَمْرِء َما اْشتَبَهَ َعلَْيِه، فَلَْم يَْدرِ 

ِ تََعالَى فِي الَِّذي لَهُ تََعبَّْدنَا بِِه، َوهََذا فَْرٌض ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد ُمَخالَفَتُهُ   َما ُحْكُمهُ ِعْنَد َّللاَّ

أََحَراٌم هََذا الشَّْيُء أَْم َحََلٌل؟ فَاْلَوَرُع لَهُ أَْن يُْمِسَك َعْنهُ،  -َوهََكَذا نَقُوُل: إنَّ َمْن َجِهَل 

َوَمْن َجِهَل أَفَْرٌض هَُو أَْم َغْيُر فَْرٍض؟ فَُحْكُمهُ أَْن ََل يُوِجبَهُ، َوَمْن َجِهَل أََوَجَب اْلَحدُّ أَْم 
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ِ  لَْم يَِجْب؟ فَفَْرُضهُ  َماَء َحَراٌم لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -أَْن ََل يُقِيَمهُ، ِِلَنَّ اِْلَْعَراَض َوالدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا إَذا « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ » -َّللاَّ َوأَمَّ

ِ تََعالَى..تَبَيََّن ُوُجوُب اْلَحدِّ فَََل    يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يُْسقِطَهُ، ِِلَنَّهُ فَْرٌض ِمْن فََرائِِض َّللاَّ

 8121]َمْسأَلَة اْعتَِراُف اْلَعْبِد بَِما يُوِجُب اْلَحدَّ[م

اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء  َ تََعالَى يَقُوُل }ُكونُوا قَوَّ ِ َولَْو قال ابن حزم: فَنَظَْرنَا فََوَجْدنَا َّللاَّ َّلِلَّ

ُ تََعالَى بِقَبُوِل َشهَاَدِة 0٢٥َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َواِلَْقَربِيَن{ ]النساء:  [ فَأََمَر َّللاَّ

ى َولَْم يَْختَلِْف النَّاُس فِي أَنَّ َشهَاَدةَ اْلَمْرِء َعلَ  -اْلَمْرِء َعلَى نَْفِسِه َوَعلَى َوالَِدْيِه، َوأَْقِربَائِِه 

ُمْؤِمناا  -تَْلَزُمهُ، َسَواٌء َكاَن فَاِسقاا، أَْو َعْدَلا  -ُدوَن آَخَر َمَعهُ ُدوَن يَِميٍن  -نَْفِسِه َمْقبُولَةٌ 

ا  َوأَنَّ َشهَاَدتَهُ َعلَى َغْيِرِه ََل تُْقبَُل إَلَّ بَِشْرِط اْلَعَدالَِة، َوبِأَْن يَُكوَن َمَعهُ  -َكاَن أَْو َكافِرا

ُ تََعالَى  -َعلَى َحَسِب اْختََِلِف النَّاِس فِي َذلَِك  -ْو يَِميُن الطَّالِِب َغْيُرهُ، أَ  َولَْم يَُخصَّ َّللاَّ

اِن ِمْن ِعْنِد َربِّ اْلَعالَِميَن: َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِي  ا َوَرَد هََذاِن النَّصَّ ، فَلَمَّ ا ِمْن ُحرٍّ َعْبدا

نَا يَقُولُوَن: هَُو َشاِهٌد َعلَى نَْفِسِه، َكاِسٌب َعلَى َغْيِرِه: فَََل اْستِْعَمالِِهَما؟ فََوَجْدنَا أَْصَحابَ 

يُْقبَُل، َوَوَجْدنَا َمْن َخالَفَهُْم بِقَْوٍل: بَْل هَُو َشاِهٌد َعلَى نَْفِسِه، َكاِسٌب َعلَْيهَا، َوإِْن أَدَّى َذلَِك 

ةَ َعلَى َماِل َسيِِّدِه؟ فَنَظَْرنَا فِي هََذْيِن إلَى نَْقٍص فِي َماِل َسيِِّدِه، َولَْم يَْقِصْد الشَّهَادَ 

فََوَجْدنَا قَْوَل أَْصَحابِنَا فِي أَنَّهُ َكاِسٌب َعلَى  -إْذ ََل بُدَّ ِمْن اْستِْعَماِل أََحِدِهَما  -اَِلْستِْعَمالَْيِن 

ْقَرارِ  ؟ َوَوَجْدنَا قَْوَل َمْن َخالَفَهُْم يَِصحُّ َغْيِرِه إنََّما يَِصحُّ بَِواِسطٍَة، َوبِإِْنتَاٍج، ََل بِنَْفِس اْْلِ

ِة، ِِلَنَّهُ إنََّما أَقَرَّ َعلَى نَْفِسِه بِنَْفِس لَْفِظِه  َوإِنََّما يَتََعدَّى  -َوهَُو ظَاِهُر َمْقِصِدِه  -بِنَْفِس اْلقِصَّ

يِِّد بِتَأِْويٍل ََل بِظَاِهِر إْقَراِرِه؟ فََكاَن هََذا أَصَ   حَّ اَِلْستِْعَمالَْيِن، َوأَْوََلهَُماَذلَِك إلَى السَّ

َولَْو َكاَن َما قَالُوهُ أَْصَحابُنَا لََوَجَب أَْن ََل يَُحدَّ اْلَعْبُد فِي ِزناى، َوََل فِي َسِرقٍَة، َوََل فِي 

تََل فِي قََوٍد، ِِلَنَّهُ َوأَْن ََل يُقْ  -َوإِْن قَاَمْت بَِذلَِك بَيِّنَةٌ  -َخْمٍر، َوََل فِي قَْذٍف، َوََل فِي ِحَرابٍَة 

فِي َذلَِك َكاِسٌب َعلَى َغْيِرِه، َوفِي اْلَحدِّ َعلَْيِه إْتََلٌف لَِماِل َسيِِّدِه؟ َوهََذا َما ََل يَقُولُونَهُ، ََل 

 هُْم َوََل َغْيُرهُْم.

  -أقوال الفقهاء:

إْبطَاُل بَْعِض َماِل َسيِِّدِه َكْسٌب َعلَى  َواْلَعْبُد َماٌل ِمْن َماِل َسيِِّدِه فَاْعتَِرافُهُ بَِما يَِجبُ ■ 

 َغْيِرِه، فَََل يَُجوُز بِنَصِّ اْلقُْرآِن.)أهل الظاهر(

ِل َذْنٍب[م ُ َعْبًدا بِأَوَّ  8121]َمْسأَلَة َمْن قَاَل ََل يَُؤاِخُذ هللاَّ

 ، ُ َما يََشاُء، َوُكلُّ أَْحَكاِمِه َعْدٌل َوَحقٌّ ُ اْلَكثِيَر قال ابن حزم: يَْفَعُل َّللاَّ فَقَْد يَْستُُر َّللاَّ

َلا  -َواْلقَلِيَل، َعلَى َمْن يََشاُء  ا تَفَضُّ ا إْمََلءا َوإِمَّ ْنِب اْلَواِحِد،  -إمَّ لِيَتُوَب، َويَأُْخُذ بِالذَّ

نُوِب  ا [ َو }َل يُْسأَُل عَ ٢0ُعقُوبَةا أَْو َكفَّاَرةا لَهُ }َل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه{ ]الرعد:  -َوبِالذُّ مَّ

 [8٢يَْفَعُل َوهُْم يُْسأَلُوَن{ ]اِلنبياء: 

 -اآلثار:

يُق بَِساِرٍق؟ فَقَاَل: اْقطَُعوا يََدهُ فَقَاَل: أَقِْلنِيهَا يَا ■  دِّ َعْن اْبِن ِشهَاٍب قَاَل: أُتَِي أَبُو بَْكٍر الصِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخلِيفَةَ َرُسوِل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ  َما َسَرْقت قَْبلَهَا؟ فَقَاَل لَهُ أَبُو بَْكٍر: فََوَّللَاَّ

ِل َذْنٍب يَْعَملُهُ.)ضعيف مرسل( ُ ُمْؤِمناا بِأَوَّ  َكَذْبت، َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َما َغافََص َّللاَّ
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ِ مَ ■  ا َسَرْقت قَْبلَهَا؟ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: أُتَِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب بَِساِرٍق فَقَاَل: َوَّللَاَّ

ِل َذْنٍب.)صحيح( ا ِعْنَد أَوَّ ُ َعْبدا  فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: َكَذْبت َوَربِّ ُعَمَر، َما أََخَذ َّللاَّ

ِل َذْنٍب يَا أَِميَر ■  ُ أَْحلَُم ِمْن أَْن يَأُْخَذ َعْبَدهُ فِي أَوَّ َوأَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل له: َّللاَّ

ا قُِطَع قَاَم إلَْيِه َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل لَهُ: أَْنُشُدك اْلُمْؤِمنِ  يَن؟ فَأََمَر بِِه ُعَمُر فَقُِطَع، فَلَمَّ

ةا  ٍة؟ قَاَل لَهُ: إْحَدى َوِعْشِريَن َمرَّ َ، َكْم َسَرْقت ِمْن َمرَّ ]َغافََصهُ: فَاَجأَهُ َوأََخَذهُ َعلَى -َّللاَّ

ٍة[)ضعيف مرسل(  ِغرَّ

ِة[م]مَ  مَّ  8121ْسأَلَة َهْل تُقَاُم اْلُحُدوُد َعلَى أَْهِل الذِّ

 ِ ا ُعهُوُد َمْن َعاهََدهُْم َعلَى اْلُحْكِم بِأَْحَكاِمِهْم، فَلَْيَس َذلَِك َعْهُد َّللاَّ قال ابن حزم: َوأَمَّ

ََلل .  تََعالَى، بَْل هَُو َعْهُد إْبلِيَس َوَعْهُد اْلبَاِطِل، َوَعْهُد الضَّ

يِن{ ]البقرة: وقال  ُ تََعالَى }َل إِْكَراهَ فِي الدِّ [ قُْلنَا: نََعْم، 8٥٦أيضا: َوإِْن قَالُوا: قَاَل َّللاَّ

يَاِم، َوََل  َكاِة، َوََل َعلَى الصِّ ََلِة، َوََل َعلَى الزَّ ْسََلِم، َوََل َعلَى الصَّ َما نُْكِرهُهُْم َعلَى اْْلِ

، لَِكْن َمتَى َكاَن لَهُْم حُ  ِ تََعالَى }َوأَِن اْحُكْم اْلَحجِّ ْسََلِم، لِقَْوِل َّللاَّ ْكٌم َحَكْمنَا فِيِه بُِحْكِم اْْلِ

 ُ ُ َوَل تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم َواْحَذْرهُْم أَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل َّللاَّ  بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

 [٢١إِلَْيَك{ ]المائدة: 

ا لِقَْوٍم يُوقِنُوَن{ ]المائدة: َوقَاَل تََعالَى } ِ ُحْكما أَفَُحْكَم اْلَجاِهلِيَِّة يَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه ٥1 أَْن ََل تَتَّبَِع أَْهَواَءهُْم،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -[ ؟ فَاْفتََرَض َّللاَّ

ِ تََعالَى فِي اْلقُْرآِن. فََمْن تََرَكهُْم َوأَْحَكاَمهُْم:  فَقَْد اتَّبََع أَْهَواَءهُْم، َوَخالََف أَْمَر َّللاَّ

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

نَى. )على بن أبي طالب وَل يصح عنه وربيعة ( - ِة فِي الزِّ مَّ  ََل َحدَّ َعلَى أَْهِل الذِّ

ِرقَِة.)ابن عب - ِة فِي السَّ مَّ  اس(ََل َحدَّ َعلَى أَْهِل الذِّ

نَى، َوََل فِي ُشْرِب اْلَخْمِر  - ِة فِي الزِّ مَّ َوَعلَْيِهْم اْلَحدُّ فِي اْلقَْذِف،  -ََل َحدَّ َعلَى أَْهِل الذِّ

 َوفِي السَِّرقَِة، إَلَّ اْلُمَعاهََد فِي السَِّرقَِة، لَِكْن يَْضَمنُهَا.)أبو حنيفة ومالك (

نَى، وَ  - يَّ ِمْن الزِّ مِّ  َوأَْمنَُعهُ ِمْن اْلِغنَاِء.)محمد بن الحسن( -ُشْرِب اْلَخْمِر ََل أَْمنَُع الذِّ

 (نوأبو سليماعليهم الحد في كل ذلك .)الشافعي  -

  -اآليات األحاديث واآلثار :

َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَهُْم أَْو أَْعِرْض َعْنهُْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنهُْم فَلَْن فإن قوله تعالى} -

وَك   [٢8َشْيئاا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْينَهُْم بِاْلقِْسِط{ ]المائدة: يَُضرُّ

ا اْْليَةُ فَإِنَّهَا َمْنُسوَخةٌ، َولَْو َصحَّ أَنَّهَا ُمْحَكَمةٌ لََما َكاَن لَِمْن أَْسقَطَ بِهَا  قال المؤلف: أَمَّ

هَا التَّْخيِيَر فِي اْلُحْكِم بَْينَهُْم، ََل فِي اْلُحْكِم َعلَْيِهْم إقَاَمةَ اْلُحُدوِد َعلَْيِهْم ُمتََعلٌِّق، ِِلَنَّهُ إنََّما فِي

 ُجْملَةا، َوإِقَاَمةُ اْلُحُدوِد ُحْكٌم َعلَْيِهْم ََل ُحْكٌم بَْينَهُْم.

ُد ْبُن أَبِي بَْكٍر إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي - عن قَابُوُس ْبُن اْلُمَخاِرِق َعْن أَبِيِه قَاَل: َكتََب ُمَحمَّ

طَالٍِب يَْسأَلُهُ َعْن ُمْسلَِمْيِن تََزْنَدقَا، َوَعْن ُمْسلٍِم َزنَى بِنَْصَرانِيٍَّة، َوَعْن ُمَكاتٍَب َماَت 

ا اللََّذاِن تََزْنَدقَا فَإِ  : أَمَّ ا؟ فََكتََب إلَْيِه َعلِيٌّ ا أَْحَرارا ْن تَابَا َوتََرَك بَقِيَّةا ِمْن ِكتَابَتِِه، َوتََرَك ُوْلدا

ا اْلُمْسلُِم الَِّذي َزنَى بِالنَّْصَرانِيَِّة فَأَقِْم َعلَْيِه اْلَحدَّ، َواْرفَْع  - فَاْضِرْب أَْعنَاقَهَُما َوإَِلَّ  َوأَمَّ
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ا اْلُمَكاتَُب فَأَْعِط َمَوالِيِه بَقِيَّةَ ِكتَابَتِِه، َوأَْعِط ُوْلَدهُ  -النَّْصَرانِيَّةَ إلَى أَْهِل ِدينِهَا  َوأَمَّ

َوهَُو َضِعيٌف يَْقبَُل  -َر َما بَقَِي ِمْن َمالِِه.)ضعيف() ِِلَنَّهَا َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب اِْلَْحَرا

 َوهَُو َمْجهُوٌل( -ثُمَّ َعْن قَابُوِس ْبِن اْلُمَخاِرِق  -التَّْلقِيَن 

ا. َعْن ُمَجاِهٍد: أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن ََل يََرى َعلَى َعْبٍد َوََل َعلَى أَْهلِ  - ِة َحد ا مَّ  الذِّ

 8122]مسألة حد المماليك[م

قال ابن حزم: الحدود كلها أربعة أقسام َل خامس لها: إما إماتة بصلب، أو قتل 

 وإما جلد -وإما قطع  -وإما نفي  -بسيف، أو برجم بالحجارة، وما جرى مجراها 

 -الجلد وجاء النص وإجماع اِلمة كلها على أن حد المملوكة اِلنثى في بعض وجوه 

 : نصف حد الحر والحرة في ذلك-وهو الزنى مع اْلحصان خاصة 

وجاء  -واتفقوا كلهم مع النص: أن حد المماليك في القتل والصلب كحد اِلحرار 

 النص أيضا في النفي الذي ليس له أمر سواه ، واختلفوا فيما عدا ذلك ..

هم في الجلد، والنفي وقال أيضا: والذي نقول به إنه حد المماليك ذكورهم، وإناث

وهو كل ما يمكن أن يكون له  -المؤقت، والقطع: على النصف من حد الحر والحرة 

 نصف.

وأما ما َل يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف، أو الصلب، أو النفي الذي َل 

 وقت له: فالمماليك، واِلحرار فيه سواء.

وهو قطع  -ممكن ظاهر بالعيان  وقال أيضا: فإن اليد معروفة المقدار، فقطع نصفها

وقد وجدناهم يوقعون على اِلنامل خاصة حكم اليد، فَل  -اِلنامل فقط ويبقى الكف 

يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية يد، فمن قطع اِلنامل خاصة فقد وافق 

وقطع نصف ما يقطع من  -كما أمره َّللا تعالى  -النص، ِلنه قطع ما يقع عليه اسم يد 

وكذلك الرجل أيضا لها مقدار معروف،  -الحر؛ كما جاء النص أيضا على ما نذكره 

 وهو قطعها من وسطها مع الساق فقط. -فقطع نصفها ممكن 

  -أقوال الفقهاء:

كحد اِلحرار سواء  -فيما عدا ما ذكرنا، وَل نحاش شيئا  -حد اْلماء، والعبيد ■ 

 سواء.)أهل الظاهر(

 -على النصف من حد اِلحرار والحرائر  -في الجلد كله  -حد العبيد، واْلماء ■ 

 وحد العبيد، واْلماء في القطع كحد اِلحرار والحرائر.

الذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا: فطائفة جعلت حد اْلماء والعبيد فيه ■ 

 وهو قول الشافعي، وأصحابه -نصف حد الحر والحرة 

على النصف من حد الحرائر، وجعلت فيه حد وطائفة جعلت فيه حد اْلماء خاصة 

 وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا. -العبيد كحد اِلحرار 

 أما الطائفة التي َل تقول بالنفي المؤقت، فهم: أبو حنيفة، وأصحابه

وأما الطائفة التي قالت به في اِلحرار خاصة، ولم يقولوا به في العبيد، وَل في 

 مالك، وأصحابه. اْلماء، وَل في الحرائر، فهم:
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حد العبيد، واْلماء في جلد الزنى على نصف حد اِلحرار والحرائر، وحد العبيد، ■ 

 واْلماء في القذف كحد الحر، والحرة.) روي عن عمر بن عبد العزيز، وغيره(

  -األحاديث واآلثار:

أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من اِلصابع والرجل من نصف ■ 

 القدم.)صحيح(

ن أبي المقدام، قال: أخبرني من رأى علي بن أبي طالب يقطع يد رجل من ع■ 

 المفصل.

قطع اليد من المفصل،  -رضي َّللا عنه  -قال المؤلف: فإذ قد جاء النص عن علي 

وقطعها من اِلصابع: فالواجب حمل ذلك على خَلف التناقض الذي َل وجه له، لكن 

 القول في القدم أيضا.على أن ذلك في حالين مختلفين، وهكذا 

عن عمرو بن دينار، قال: كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفصلها، وكان ■ 

 قال ابن جريج: أشار لي عمرو إلى شطرها -علي يقطع القدم 

 8111]مسألة كيفية ضرب الحدود[م

قال ابن حزم: فإذ َل نص في شيء من هذا، وَل إجماع، فقد أيقنا أن َّللا تعالى لو أراد 

أن يكون إقامة الحد على حال َل يتعدى من قيام أو قعود، أو فرق بين رجل وامرأة 

فصح أن الجلد في الزنى، والقذف، والخمر،  -عليه السَلم  -لبينه على لسان رسوله 

والتعزير: يقام كيفما تيسر على المرأة والرجل، قياما وقعودا، فإن امتنع أمسك، وإن 

ثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت دفع بيديه الضرب عن نفسه: م

 يداه.

  -أقوال الفقهاء:

 الحدود تقام على المحدود وهو قائم.■ 

 -األحاديث واآلثار:

صلى َّللا عليه  -عن ابن عمر، فذكر حديث اليهوديين اللذين رجمهما رسول َّللا ■ 

يها فرأيت الرجل يحني على المرأة يق»في الزنى، قال ابن عمر:  -وسلم 

 صحيح(«)الحجارة

حديث أبي هريرة في جلده حد القذف الذي يقول في ذلك: لعمرك إني يوم أضرب ■ 

 قائما ثمانين سوطا، إنني لصبور.)صحيح(

قال المؤلف: وما فيه دليل على أنه كان قائما، وَل أنها كانت قاعدة، بل قد يحني 

لوس، وهو ممكن جدا أو وهو منكب قريب من الج -وهو اِلظهر  -عليها وهو راكع 

أيضا، وأما أن يحني عليها وهو قائم وهي قاعدة فممتنع َل يمكن ألبتة، وَل يتأتى ذلك 

وقد يمكن أن يكونا قائمين، ويحني عليها بفضل ما للرجل على المرأة من الطول،  -

 وقد يمكن أن يكونا قاعدين

وم قائما، إذ جلده وأما حديث أبي هريرة فليس فيه: أن أبا هريرة أوجب عليه أن يق
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 وَل بد، وَل أن المرأة بخَلف الرجل.

 8118]مسألة صفة ضرب الحدود[م

قال ابن حزم: والذي نقول به في الضرب في الزنى، والقذف، والخمر، والتعزير: أن 

َل يكسر له عظم، وَل أن يشق له جلد، وَل أن يسال الدم، وَل أن يعفن له اللحم، لكن 

فمن تعدى فشق في ذلك الضرب جلدا، أو أسال دما، أو عفن بوجع سالم من كل ذلك، 

لحما، أو كسر له عظما، فعلى متولي ذلك القود، وعلى اْلمر أيضا القود إن أمر 

 بذلك

 [٢برهان ذلك: قول َّللا تعالى }قد جعل َّللا لكل شيء قدرا{ ]الطَلق: 

بنص القرآن،  فعلمنا يقينا أن لضرب الحدود قدرا َل يتجاوزه وقدرا َل ينحط عنه

وهذا  -فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أن يؤلم، فما نقص عن اِللم فليس من أقداره 

وكان أعلى أقداره نهاية اِللم في الزنى مع السَلمة من كل  -ما َل خَلف فيه من أحد 

 ما ذكرنا، ثم الحطيطة من اِللم على حسب ما وصفنا

إن دماءكم » -صلى َّللا عليه وسلم  - فأما المنع من كل ما ذكرنا، فلقول رسول َّللا

 «..وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام

 -أقوال الفقهاء:

 جائز أن يسال الدم في جلد الحدود، والتعزير.■ 

 8111]مسألة بأي شيء يكون الضرب في الحد[م

ي شيء قال ابن حزم: فأيقنا يقينا َل يدخله شك: أن َّللا تعالى لو أراد أن يكون الجلد ف

في القرآن،  -عليه السَلم  -مما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله 

وفي وحي منقول إلينا ثابت، كما بين صفة الضرب في الزنى، وكما بين حضور 

طائفة من المؤمنين للعذاب في ذلك، فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن َّللا تعالى 

الحدود بسوط خاصة، دون سائر ما يضرب به، فإذ  لم يرد قط أن يكون الضرب في

ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنى والقذف بما يكون الضرب به على هذه 

الصفة، بسوط، أو بحبل من شعر، أو من كتان، أو من قنب، أو صوف، أو حلفاء، 

ا على وغير ذلك، أو تفر، أو قضيب من خيزران؛ أو غيره، إَل الخمر، فإن الجلد فيه

صلى َّللا عليه وسلم ... فالجلد في الخمر خاصة يكون  -ما جاء عن رسول َّللا 

بالجريد، والنعال، واِليدي، وبطرف الثوب، كل ذلك، أي ذلك رأي الحاكم فهو 

حسن، وَل يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط َل يكسر، وَل يجرح، وَل 

 يعفن لحما..

 -أقوال الفقهاء: 

 كلها بالسوط.)المذاهب الثَلثة إَل الشافعية(الحدود ■ 

صلى َّللا عليه  -الحدود كلها بالسوط إَل الخمر، فإنه يجلد فيها بما صح عن النبي ■ 

 أنه جلد فيها.)الشافعي( -وسلم 

 -األحاديث:
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فقال: يا  -صلى َّللا عليه وسلم  -جاء رجل إلى رسول َّللا »يحيى بن أبي كثير قال ■ 

بسوط،  -صلى َّللا عليه وسلم  -صبت حدا فأقمه علي؟ فدعا النبي رسول َّللا إني أ

فأتي بسوط جديد عليه ثمرته، قال: َل، سوط دون هذا؟ فأتي بسوط مكسور العجز، 

 ضعيف مرسل(«)فقال: َل، سوط فوق هذا؟ فأتي بسوط بين السوطين، فأمر به فجلد

صلى َّللا  -لنبي أتى رجل ا»عن كريب مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال ■

 -فاعترف على نفسه بالزنى، ولم يكن الرجل أحصن، فأخذ رسول َّللا  -عليه وسلم 

سوطا فوجد رأسه شديدا فرده، ثم أخذ سوطا آخر فوجده لينا،  -صلى َّللا عليه وسلم 

ضعيف() منقطع في ثَلثة مواضع، ِلن سماع مخرمة من أبيه «)فأمر به فجلد مائة

 أسمعه من كريب أم بلغه عنه؟ ثم هو عن كريب مرسل( َل يصح، وشك ابن مقسم

ما أدري ما ذلك الحد  -وعن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب في حد ■ 

فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ما هو ألين فأتي بسوط لين، فقال: أريد أشد من  -

ل عضو هذا، فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب وَل يرى إبطك وأعط لك

 حقه.)صحيح(

جلد في الخمر بالجريد،  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن النبي »عن أنس بن مالك ■ 

 صحيح(«)والنعال

برجل قد شرب فقال  -صلى َّللا عليه وسلم  -أتي النبي »عن أبي هريرة قال: ■ 

« اضربوه قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه

 )صحيح(

َل »يقول  -صلى َّللا عليه وسلم  -أبي بردة اِلنصاري أنه سمع رسول َّللا  عن■ 

 صحيح(«)يجلد أحد فوق عشرة أسواط إَل في حد من حدود َّللا تعالى

فاقتضى هذا أن الضرب بالسوط جائز في كل حد، وفي التعزير،   قال المؤلف:

 وباَّلل تعالى التوفيق. -وضرب الخمر 

 8111الحدود[م]مسألة جلد المريض 

قال ابن حزم: وحتى لو لم يصح في هذا حد، لكان قول َّللا تعالى: }َل يكلف َّللا نفسا 

[ موجبا أن َل يجلد أحد إَل على حسب طاقته من اِللم، 82٦إَل وسعها{ ]البقرة: 

 وكان نصا جليا في ذلك َل يجوز مخالفته أصَل.

، مصبر الخلق، يحمل من وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثَلثين قوي الجسم

 -الضرب من قوته ما َل يحمله الشيخ ابن ثمانين، والغَلم ابن خمسة عشر عاما، 

 وأصاب حدا -إذا بلغ  -وأربعة عشر عاما 

وكذلك يؤلم الشيخ الكبير، والغَلم الصغير، من الجلد ما َل يؤلم ابن الثَلثين الشاب 

ذينك اِللم الشديد وأن الذي يؤلم الشاب  القوي، بل َل يكاد يحس إَل حسا لطيفا ما يؤلم

القوي، لو قوبل به الشيخ الهرم، والصغير النحيف، من الجلد لقتلهما، هذا أمر َل 

 يدفعه إَل مدافع للحس والمشاهدة

ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما َل يحسه الصحيح أصَل، إَل كما يحس بثيابه 
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وعلى حسب شدة المرض يكون تألمه التي ليس لحسه لها في اِللم سبيل أصَل، 

للكَلم، وللتلف، وللمس اليد بلطف، هذا ما َل شك فيه أصَل ومن كابر هذا فإنما 

 يكابر العيان، والمشاهدة، والحس

فوجدنا المريض إذا أصاب حدا من زنى، أو قذف، أو خمر، َل بد فيه من أحد أمرين 

عنه؟ فإن قالوا: يؤخر؟ قلنا لهم:  َل ثالث لهما: إما أن يعجل له الحد، وإما أن يؤخر

إلى متى؟ فإن قالوا: إلى أن يصح؟ قلنا لهم: ليس هذا أمد محدود، وقد تتعجل 

الصحة، وقد تبطئ عنه، وقد َل يبرأ، فهذا تعطيل للحدود، وهذا َل يحل أصَل، ِلنه 

ؤكد خَلف أمر َّللا تعالى في إقامة الحدود، فلم يبق إَل تعجيل الحد كما قلنا نحن، وي

 [0٢٢ذلك قول َّللا تعالى }وسارعوا إلى مغفرة من ربكم{ ]آل عمران: 

فصح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه َّللا تعالى أن يصبر 

له، فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة، أو فيه ثمانون عثكاَل 

وب: على حسب طاقة كل أحد وَل ويجلد في الخمر وإن اشتد ضعفه بطرف ث -كذلك 

 مزيد ..

 -الفقهاء:الصحابة و أقوال

 يعجل له ضرب الحد.)عمر بن الخطاب(■

 الضغث للناس عامة.)عطاء وقتادة والشافعي(■

 يؤخر جلده حتى يبرأ .) مالك(■ 

  اآليات واألحاديث و اآلثار:

 قوله تعالى }وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وَل تحنث{■ 

لناس عامة ، عن قتادة قال: عودا فيه تسعة وتسعون عودا، قال عطاء : هى ل

واِلصل تمام المائة، فضرب به امرأته، وكان حلف ليضربنها، فكانت الضربة تحلة 

 وهو قول الشافعي. -ليمينه، وتخفيفا عن امرأته 

لقول  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: أما نحن فَل نحتج بشريعة نبي غير نبينا 

  الى }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{َّللا تع

صلى َّللا عليه  -أن أمة زنت فحملت، فأتى علي النبي »عن علي بن أبي طالب ■ 

 صحيح(«)أو قال حتى تضع ثم اجلدها -فأخبره فقال له: دعها حتى تلد  -وسلم 

صلى  -أحدثت فأمرني النبي  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن خادما للنبي »عن علي ■ 

أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته  -يه وسلم َّللا عل

فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت 

 صحيح(«)أيمانكم

قال المؤلف: وهذا ليس مما نحن فيه في شيء، ِلن الحامل ليست مريضة، وإنما 

، وحكم الصحيح أن تجلد بَل رأفة، وحكم خيف على جنينها الذي َل يحل هَلكه

الجنين أن َل يتوصل إلى إهَلكه: فوجب تأخير الجلد عنها جملة، كما يؤخر الرجم 

 أيضا من أجله
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وأما التي لم تجف من دمها: فإن هذا كان إثر الوَلدة، وفي حال سيَلن الدم، وهذا 

لقيء، أو هو في حال شغل شاغل لها، ومثلها أن َل تجلد في تلك الحال، كمن ذرعه ا

 -الغائط، أو البول، وَل فرق، وانقطاع ذلك الدم قريب، إنما هي ساعة أو ساعتان 

 ولم يقل في الحديث إذا طهرت، إنما قال: إذا جفت من دمها.

أتي برجل قد  -صلى َّللا عليه وسلم  -إن رسول َّللا »عن سهل بن سعد قال: ■ 

صلى َّللا  -الساقين، فقال رسول َّللا  زنى، فأمر به فجرد، فإذا رجل مقعد، حمش

ما يبقي الضرب من هذا شيئا، فدعا بأثاكيل فيها مائة شمروخ، فضربه  -عليه وسلم 

 صحيح تقوم به الحجة(«)بها ضربة واحدة

بامرأة ضعيفة َل  -صلى َّللا عليه وسلم  -مر رسول َّللا »عن ابن عباس قال: ■ 

: ممن؟ قالت: من -صلى َّللا عليه وسلم  - تقدر أن تمتنع ممن أرادها فقال رسول َّللا

صلى َّللا عليه  -فَلن، فذكرت رجَل ضعيفا أضعف منها، فبعث إليه رسول َّللا 

صلى َّللا عليه  -فجيء به فسأله عن ذلك؟ فأقر مرارا، فقال له رسول َّللا  -وسلم 

 « .خذوا أثاكيل مائة فاضربوه بها مرة واحدة -وسلم 

أن عمر بن الخطاب أتي برجل يشرب   ن عمرو بن حزمعن أبي بكر بن محمد ب■

 فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخاف أن يموت. -وهو مريض  -الخمر 

 8111]مسألة كم مرة من اإلقرار تجب الحدود على المقر[م

قال ابن حزم: فصح أنه إذا صح اَلعتراف مرة أو ألف مرة فهو كله سواء، وأن 

 باَّلل تعالى التوفيق.و -إقامة الحد واجب وَل بد 

 -أقوال الفقهاء:

بإقراره مرة واحدة تجب إقامة الحدود.) الحسن بن حي، وحماد بن أبي سليمان، ■ 

 وعثمان البتي؛ ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم(

َل يقام على أحد حد الزنى بإقراره حتى يقر على نفسه أربع مرات، وَل يقام عليه ■ 

وأما في القذف فمرة  -حد القطع، والسرقة حتى يقر به مرتين، وحد الخمر مرتين 

 واحدة .)أبو يوسف(

 -اِلحاديث واْلثار:

وهو في  -صلى َّللا عليه وسلم  -أنه أتى رجل إلى رسول َّللا »عن أبي هريرة ■ 

ه فناداه فقال: يا رسول َّللا إني قد زنيت؟ فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجه -المسجد 

فقال: يا رسول َّللا إني قد زنيت فأعرض عنه حتى كرر ذلك أربع مرات، فلما شهد 

فقال أبك جنون؟  -صلى َّللا عليه وسلم  -على نفسه أربع شهادات دعاه رسول َّللا 

اذهبوا  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال: َل، قال: فهل أحصنت قال: نعم، قال رسول َّللا 

 «به فارجموه

ن ماعزا أتى رجَل يقال له: هزال، فقال: يا هزال إن اْلخر قد أ»عن أبي هريرة ■ 

قبل أن ينزل فيك قرآن، فأتى  -صلى َّللا عليه وسلم  -زنى، قال: ائت رسول َّللا 

فأخبره أنه زنى؟ فأعرض عنه، ثم أخبره  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 
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رابعة أمر برجمه، فلما كان ال -أربع مرات  -فأعرض عنه، ثم أخبره فأعرض عنه 

 ضعيف() ابن مضاض مجهول(«)فلما رجم أتي إلى شجرة فقتل

وهو واقف  -عليه السَلم  -شهدت النبي »عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: ■ 

صلى  -فجاءته امرأة حبلى فقالت: إنها قد بغت فارجمها؟ فقال لها النبي  -على بغلته 

 -وهو واقف على بغلته  -ذهبت ثم رجعت إليه استتري بستر َّللا ف -َّللا عليه وسلم 

استتري بستر َّللا فرجعت ثم  -صلى َّللا عليه وسلم  -فقالت: ارجمها؟ فقال لها النبي 

فأخذت باللجام فقالت: أنشدك َّللا إَل رجمتها،  -وهو واقف على بغلته  -جاءت الثالثة 

صلى َّللا عليه  -ي فقال: انطلقي حتى تلدي فانطلقت فولدت غَلما، فجاءت به النب

ثم قال انطلقي فتطهري من الدم فانطلقت  -عليه السَلم  -فكفله النبي  -وسلم 

إلى نسوة  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فتطهرت من الدم، ثم جاءت فبعث النبي 

صلى  -فأمرهن أن يستبرئنها وأن ينظرن أطهرت من الدم؟ فجئن فشهدن عند النبي 

بحفرة إلى ثندوتها، ثم أقبل  -عليه السَلم  -بطهرها، فأمر لها  -َّللا عليه وآله وسلم 

فرماها بها، ثم قال للمسلمين:  -كأنها حمصة  -هو والمسلمون فقال بيده: فأخذ حصاة 

 «ارموها وإياكم ووجهها، فرموها حتى طفيت، فأمر بإخراجها حتى صلى عليها

صلى َّللا  -مي أتى رسول َّللا أن ماعز بن مالك اِلسل»عبد َّللا بن بريدة عن أبيه ■ 

فقال: يا رسول َّللا إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن  -عليه وآله وسلم 

تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول َّللا إني قد زنيت، فرده الثانية 

أسا؟ إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله ب -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فأرسل رسول َّللا 

أتنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إَل وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه 

الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه َل بأس به، وَل بعقله، فلما كان 

الرابعة: حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول َّللا إني قد 

ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول َّللا أتردني، لعلك تريد أن  زنيت فطهرني، وأنه

تردني كما رددت ماعزا، فوَّللا إني لحبلى، قال لها: َل، أما اْلن فاذهبي حتى تلدي، 

فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: فاذهبي فأرضعيه حتى 

بز قالت: هذا يا رسول َّللا قد تفطميه، فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خ

فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها 

 صحيح(«)إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها

ِلي  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -قال المؤلف: فهذا هو البيان الجلي من رسول َّللا 

على أنه رد ماعزا، وأنه َل  -السَلم  عليه -شيء رد ماعزا ِلن الغامدية قررته 

 -يحتاج إلى ترديدها، ِلن الزنى الذي أقرت به صحيح ثابت، وقد ظهرت عَلمته 

بذلك، وأمسك عن  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فصدقها رسول َّللا  -وهي حبلها 

ى ماعزا من أجل أن اْلقرار َل يصح بالزن -عليه السَلم  -ولو كان ترديده  -ترديدها 

حتى يتم أربع مرات ِلنكر عليها هذا الكَلم، ولقال لها: َل شك إنما أردك كما رددت 

َل يقر على خطأ،  -عليه السَلم  -وهو  -ماعزا ِلن اْلقرار َل يتم إَل بأربع مرات 
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 وَل على باطل

فصح يقينا أنها صادقة، فإنها َل تحتاج من الترديد إلى ما احتاج إليه ماعز، ولذلك لم 

 بعد هذا الكَلم -عليه السَلم  -ا يرده

 -ما نص  -ماعزا إنما كان لوجهين: أحدهما  -عليه السَلم  -وصح يقينا أن ترديده 

قومه المرة بعد المرة هل به  -عليه السَلم  -من تهمته لعقله فسأل  -عليه السَلم 

 هل شرب خمرا. -عليه السَلم  -جنون؟ وسؤاله 

صلى َّللا  -جاء ماعز بن مالك إلى رسول َّللا »قال عن سليمان بن يزيد عن أبيه ■ 

فقال له طهرني، قال: ويحك ارجع فاستغفر َّللا وتب، قال: فرجع  -عليه وآله وسلم 

غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول َّللا طهرني؟ فقال له مثل ذلك، حتى إذا كانت 

رك؟ قال: من الزنى، : فيم أطه-صلى َّللا عليه وآله وسلم  -الرابعة قال له رسول َّللا 

: أبه جنة؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فقال رسول َّللا 

 -فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول َّللا 

 صحيح(«): أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم-صلى َّللا عليه وآله وسلم 

فاعترف  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أتى رسول َّللا  أن اِلسلمي»عن ابن عباس ■ 

 صحيح(«)بالزنى، فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت

قال لماعز بن مالك: ويحك  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أن النبي »عن ابن عباس ■ 

لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: َل، قال: فنكتها؟ قال: نعم، فعند ذلك أمر 

 يح(صح«)برجمه

فشهد  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -جاء اِلسلمي إلى رسول َّللا »أبا هريرة يقول: ■ 

على نفسه أربع مرات بالزنى يقول: أتيت امرأة حراما، وكل ذلك يعرض عنه 

فأقبل في الخامسة فقال له: أنكحتها؟ قال: نعم،  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا 

نعم، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله قال: فهل تدري ما الزنى؟ قال: 

صلى  -حَلَل، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني؟ فأمر به رسول َّللا 

 -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -أن يرجم فرجم، فسمع رسول َّللا  -َّللا عليه وسلم 

تر َّللا عليه فلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي س

صلى َّللا عليه وآله  -تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما رسول َّللا 

ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجليه، فقال: أين فَلن وفَلن؟ فقاَل: نحن يا  -وسلم 

رسول َّللا، فقال لهما: كَل من جيفة هذا الحمار، فقاَل: يا رسول َّللا غفر َّللا لك من 

: ما نلتما من عرض هذا آنفا -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -قال رسول َّللا يأكل هذا؟ ف

 صحيح(«)أشد من هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه اْلن في أنهار الجنة

لم  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فهذا خبر صحيح، وفيه أن رسول َّللا  :قال المؤلف

، حتى أقر في الخامسة، ثم لم يكتف بتقريره أربع مرات، وَل بإقراره أربع مرات

أنه  -عليه السَلم  -يكتف بذلك حتى سأله السادسة: هل تعرف ما الزنى؟ فلما عرف 

يعرف الزنى لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة، ما يريد بهذا إَل ليختبر عقله، فلما 
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وفي هذا الخبر بيان بطَلن الرأي  -عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام عليه الحد 

أنكر عليهما ما قاَله برأيهما مجتهدين  -عليه السَلم  -لصاحب وغيره، ِلنه من ا

 قاصدين إلى الحق..

صلى َّللا عليه وآله  -أن امرأة من جهينة أتت نبي َّللا »عن عمران بن الحصين ■ 

فقالت: يا نبي َّللا أصبت حدا فأقمه علي؟ فدعا نبي  -وهي حبلى من الزنى  -وسلم 

وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها،  -يه وآله وسلم صلى َّللا عل -َّللا 

فشكت عليها ثيابها، وأمر بها  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -فأمر بها رسول َّللا 

فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها يا نبي َّللا وقد زنت؟ قال: لقد 

ل وجدت أفضل من أن جادت تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وه

 )صحيح(« بنفسها َّلل تعالى؟

إن رجلين من اِلعراب أتيا »عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أنهما قاَل ■ 

فقال أحدهما: يا رسول َّللا أنشدك َّللا إَل  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -رسول َّللا 

، فاقض بيننا بكتاب َّللا، : نعم-وهو أفقه منه  -قضيت لي بكتاب َّللا؟ فقال له اْلخر 

: قل، فقال: إن ابني كان -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -وإيذن لي؟ فقال رسول َّللا 

صلى َّللا عليه  -أن رسول َّللا  -عسيفا على هذا فزنى بامرأته وذكر الحديث وفيه 

رد قال له والذي نفسي بيده ِلقضين بينكما بكتاب َّللا: أما الوليدة والغنم  -وآله وسلم 

عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن 

صلى َّللا عليه وآله  -اعترفت فارجمها؟ فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول َّللا 

 صحيح(«)فرجمت -وسلم 

قال المؤلف: فوجدنا بريدة، وعمران بن الحصين، وأبا هريرة، وزيد بن خالد، كلهم 

إقامة الحد في الزنى على: الغامدية،  -صلى َّللا عليه وسلم  -ول َّللا قد روى عن رس

 -والجهينية، بغير ترديد، وعلى امرأة هذا المذكور باَلعتراف المطلق، وهو يقتضي 

 رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف، وهو مرة واحدة فقط -وَل بد 

من إقامة  -ه وسلم صلى َّللا علي -وصح أن كتاب َّللا يوجب ما قضى به رسول َّللا 

صلى َّللا عليه  -الحد في الزنى باَلعتراف المطلق دون تحديد عدد، لقول رسول َّللا 

وأقسم على ذلك، ثم قضى بالرجم في « ِلقضين بينكما بكتاب َّللا تعالى» -وآله وسلم 

 اَلعتراف دون عدد..

 8111]مسألة هل في الحدود نفي أم َل[م

دود في المحاربة بالقرآن، وفي الزنى بالسنة، وحكم قال ابن حزم: النفي يقع من الح

 به قوم في الردة، وفي الخمر، والسرقة "

وقال أيضا: وما عرف قط أهل اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها َّللا تعالى: أن 

السجن يسمى: نفيا، وَل أن النفي يسمى: سجنا، بل هما اسمان مختلفان، متغايران 

أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل َّللا لهن سبيَل{ قال َّللا تعالى }ف

 [ اْلية0٥]النساء: 
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ودخل معه  -وقال تعالى }ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اْليات ليسجننه حتى حين 

أن حكم  -َل قديم وَل حديث  -[ فما قال أحد ٢٦ - ٢٥السجن فتيان{ ]يوسف: 

بحبسهن في البيوت، وَل قال قط أحد: إن يوسف  الزواني كان النفي، إذ أمر َّللا تعالى

 فقد بطل قول من قال، بالسجن جملة.. -نفي إذ حبس في السجن  -عليه السَلم  -

وقال أيضا: إن المحارب الذي افترض َّللا تعالى علينا نفيه حربا على محاربته فإنه 

تعالى }ولم  ما دام مصرا فهو محارب وما دام محاربا فالنفي حد من حدوده قال َّللا

[ فمن فعل المحاربة فبَل شك ندري أنه في 0٢٥يصروا على ما فعلوا{ ]آل عمران: 

حال نومه، وأكله، واستراحته، ومرضه: أنه محارب، كما كان لم يسقط عنه اَلسم 

 الذي وسمه َّللا تعالى به، وحق عليه الحد به

المحاربة بَل شك،  هذا ما َل خَلف فيه، فهو بعد القدرة عليه في حال إصراره على

َل يسقط عنه اْلثم إَل بتوبة أو نص أو إجماع ، فالحد باق عليه حتى يسقط بالتوبة أو 

يسقط عنه الحكم بالنص أو اْلجماع فليس ذلك إَل بقطع يده ورجله من خَلف، بَل 

خَلف من أحد في أنه َل يجدد عليه قطع آخر، ويمنع النص من أن يحدث له حدا 

قد  -منه ثم وجدنا من قال: بنفيه وتركه في المكان الذي ينفيه إليه آخر على ما سلف 

خالف القرآن في أنه أقره في ذلك المكان، واْلقرار خَلف النفي، فقد أقروه في 

وهو قول الحسن البصري، وبه نقول ،  -اِلرض فلم يبق إَل القول الذي صححناه 

يترك يقر إَل مدة أكله،  فالواجب أن ينفى أبدا من كل مكان من اِلرض، وأن َل

ونومه، وما َل بد له منه من الراحة التي إن لم ينلها مات، ومدة مرضه، لقول َّللا 

 [8تعالى }وتعاونوا على البر والتقوى{ ]المائدة: 

فواجب أن َل يقتل، وأن َل يضيع، لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة، فإذا أحدثها سقط 

فهذا حكم القرآن، ومتى أحدث التوبة من قرب  -عنه النفي، وترك يرجع إلى مكانه 

 وباَّلل تعالى التوفيق. -أو بعد سقط عنه النفي 

  -أقوال الفقهاء:

 المقصود بالنفي السجن .■

 النفي أن ينفى أبدا من بلد إلى بلد.)الحسن البصري(■ 

النفي أن يطلب حتى يعجزهم فَل يقدروا عليه.)ابن عباس وسعيد بن جبير وجابر ■ 

 زيد والزهري والشافعي والضحاك (بن 

 النفي حد من حدود المحارب■ 

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 [٢٢}أو ينفوا من اِلرض{ ]المائدة:   قوله تعالى■ 

 عن ابن عباس أنه قال: في المحارب إن هرب وأعجزهم فذلك نفيه.)صحيح(■ 

ذ المال: قطعت عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف الطريق، وأخ■ 

وإذا أخذ المال وقتل: قطعت يده ورجله من خَلف ثم صلب  -يده ورجله من خَلف 

وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ ماَل ولم يقتل:  -وإذا قتل ولم يأخذ المال: قتل  -
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 نفي.)صحيح(

 8111]مسألة نفي الزاني[ م

 -رضي َّللا عنهم  -قال ابن حزم: فكانت هذه آثار متظاهرة رواها ثَلثة من الصحابة 

عبادة بن الصامت، وأبو هريرة، وزيد بن خالد الجهني بإيجاب تغريب عام مع جلد 

باَّلل تعالى في  -عليه السَلم  -مائة على الزاني الذي لم يحصن، مع إقسام النبي 

قضائه به أنه كتاب َّللا تعالى وكتاب َّللا تعالى هو وحيه وحكمه مع أن َّللا تعالى 

[ ٢ - ٢إن هو إَل وحي يوحى{ ]النجم:  -}وما ينطق عن الهوى  يقول في القرآن

فعن وحي من  -صلى َّللا عليه وسلم  -فهذا نص القرآن، فإن كل ما قاله رسول َّللا 

 َّللا تعالى يقوله.

 -أقوال الفقهاء:

الحر، والحرة ذات الزوج، وغير  -الزاني غير المحصن، يجلد مائة، وينفى سنة ■ 

سواء وأما العبد الذكر فكالحر، وأما اِلمة فجلد خمسين ونفي  ذات الزوج، في ذلك

 ستة أشهر) الشافعي، وأصحابه، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وابن أبي ليلى(

 ينفى الرجل الزاني جملة، وَل تنفى النساء.)اِلوزاعي(■ 

 -ذات زوج كانت أو غير ذات زوج  -ينفى الحر الذكر، وَل تنفى المرأة الحرة ■ 

 وَل اِلمة، وَل العبد .)وهو قول مالك وأصحابه(

َل على ذكر، وَل على أنثى، وَل حر، وَل عبد، وَل  -َل نفي على زان أصَل ■ 

 )أبو حنيفة، وأصحابه(  أمة

  -األحاديث واآلثار:

 -إن رجَل من اِلعراب أتى رسول َّللا »عن أبي هريرة، وزيد بن خالد أنهما قاَل ■ 

فقال: يا رسول َّللا أنشدك َّللا إَل قضيت لي بكتاب َّللا؟ فقال:  - صلى َّللا عليه وسلم

 -الخصم اْلخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب َّللا وائذن لي فقال له رسول َّللا 

قل: قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني  -صلى َّللا عليه وسلم 

ائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بم

فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال له 

والذي نفسي بيده ِلقضين بينكما بكتاب َّللا:  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -رسول َّللا 

على امرأة وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس  الوليدة والغنم رد عليك،

 .)صحيح(« هذا، فإن اعترفت فارجمها؟ قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها فرجمت

ضرب وغرب،  -صلى َّللا عليه وآله وسلم  -إن رسول َّللا »عن ابن عمر قال ■ 

 .)صحيح(« وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب

خذوا عني،  -ه وسلم صلى َّللا علي -قال رسول َّللا »عن عبادة بن الصامت قال: ■ 

خذوا عني: قد جعل َّللا لهن سبيَل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب 

 « .جلد مائة والرجم

عن صفية بنت أبي عبيد أن رجَل وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف ولم يكن ■ 
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 أحصن فأمر به أبو بكر فجلده مائة ثم نفي.)صحيح(

يأمر  -صلى َّللا عليه وسلم  -سمعت رسول َّللا »هني قال: عن زيد بن خالد الج■ 

 .)صحيح(« فيمن لم يحصن إذا زنى بجلد مائة وتغريب عام

أنه قضى فيمن زنى ولم  -صلى َّللا عليه وسلم  -رسول َّللا »عن أبي هريرة عن ■ 

 يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه.)صحيح(

 صحيح(«)أحدكم فليجلدها وَل يثرب إذا زنت أمة» -عليه السَلم  -قوله ■ 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وَل » -عليه السَلم  -قال المؤلف: قوله 

 صحيح(«)يثرب

فَل حجة لهم فيه ِلنه خبر مجمل فسره غيره، ِلنه إنما فيه " فليجلدها " ولم يذكر فيه 

مور به فيه على بيان الجلد المأ -عليه السَلم  -عدد الجلد كم هو؟ فصح أنه إنما أحال 

القرآن، وعلى الخبر الذي فيه بيان حكم المملوك في الحدود، فإذ هو كذلك، فليس 

عن ذكر التغريب في ذلك الخبر: حجة في  -صلى َّللا عليه وسلم  -سكوت النبي 

 به فيمن زنى ولم يحصن. -صلى َّللا عليه وسلم  -إبطال التغريب الذي قد صح أمره 

عن ذكر عدد جلدها كم هو: حجة في  -ى َّللا عليه وسلم صل -كذلك ليس في سكوته 

 من أن حدها نصف حد الحرة.. -عليه السَلم  -إسقاط ما قد صح عنه 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتى رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أخته ■ 

ت فقال عمر: أمهلها حتى إذا وضعت واستقل -وهي في سترها وأنها حامل  -أحدثت 

 فآذني بها، فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة عاما.

عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب غرب في الزنى سنة. قال ابن وهب، قال ابن ■ 

 -شهاب: ثم لم يزل ذلك اِلمر تمضي به السنة حتى غرب مروان في إمرته بالمدينة 

 ثم ترك ذلك الناس.

امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها  عن كلثوم بن جبير قال، تزوج رجل منا■ 

علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربَلء فلما رجعت دفعها إلى 

 زوجها، وقال: امرأتك فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك.

عن عبد الرحمن بن حاطب أن حاطبا توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام، ■ 

فلم يرعه إَل  -وهي أعجمية لم تفقه  -وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت 

حملها، فذهب إلى عمر فزعا، فقال له عمر: أنت الرجل الذي َل تأتي بخير، فأرسل 

إليها عمر: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل به، وصادفت 

عنده علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا 

ي، وعثمان جالس فاضطجع، فقال علي، وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، قال: عل

أشر علي يا عثمان؟ قال: قد أشار عليك أخواك، قال: أشر علي أنت؟ قال: أراها 

تستهل به كأنها َل تعلمه، وليس الحد إَل على من علمه، فأمر بها فجلدت مائة 

 وغربها.

 زني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة.وعن عبد َّللا بن مسعود في البكر ي■ 
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 عن ابن عمر أنه حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى فدك.■

 -قال علي بن أبي طالب في البكر يزني بالبكر، فإن حبسهما من الفتيان ينفيان ■ 

وعن إبراهيم النخعي أن علي بن أبي طالب قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو 

 جلد وَل تنفى.مات فزنت: أنها ت

 8112]مسألة من أصاب حدا ولم يدر بتحريمه[م

وهو جاهل بتحريم َّللا  -فيه حد أو َل حد فيه  -قال ابن حزم: من أصاب شيئا محرما 

لكن يعلم، فإن عاد أقيم عليه  -َل إثم وَل حد وَل مَلمة  -تعالى له فَل شيء عليه فيه 

وقد  -ذلك ممكنا فَل حد عليه أصَل  حد َّللا تعالى، فإن ادعى جهالة نظر، فإن كان

وإن كان متيقنا أنه كاذب لم يلتفت  -قال قوم بتحليفه، وَل نرى عليه حدا، وَل تحليفا 

إلى دعواه؟ قال أبو محمد: برهان ذلك قول َّللا تعالى }ِلنذركم به ومن بلغ{ 

 تعالى }َل [ فإن الحجة على من بلغته النذارة َل من لم تبلغه، وقد قال َّللا0١]اِلنعام: 

[ وليس في وسع أحد أن يعلم ما لم يبلغه، 82٦يكلف َّللا نفسا إَل وسعها{ ]البقرة: 

ِلنه علم غيب، وإذا لم يكن ذلك في وسعه فَل يكلف َّللا أحدا إَل ما في وسعه، فهو 

 غير مكلف تلك القصة، فَل إثم عليه فيما لم يكلفه، وَل حد وَل مَلمة..

 -اآلثار:

المسيب: أن عامَل لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر يخبره: أن رجَل  عن سعيد بن■ 

اعترف عنده بالزنى؟ فكتب إليه عمر، أن سله: هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال: 

نعم، فأقم عليه الحد، وإن قال: َل، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده.)سعيد لم يسمع 

 من عمر(

تت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت: وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أ■ 

إن زوجي زنى بجاريتي، فقال: صدقت، هي ومالها لي حل، فقال له علي: اذهب وَل 

 تعد، كأنه درأ عنه الحد بالجهالة؟

 -حد الردة:
 8111]َمْسأَلَة اْلُمْرتَّد تَْعِريفه َوُحْكمه[ م

ئاا ِمْن ُكلِّ ِديٍن قال ابن حزم: ُكلُّ َمْن َصحَّ َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن ُمسْ  ا ُمتَبَرِّ َحاَش ِديِن  -لِما

 ، ، أَْو َغْيِر ِكتَابِيٍّ ْسََلِم، َوَخَرَج إلَى ِديٍن ِكتَابِيٍّ ْسََلِم ثُمَّ ثَبََت َعْنهُ أَنَّهُ اْرتَدَّ َعْن اْْلِ أَْو اْْلِ

َوقَالَْت طَائِفَةٌ:  -فَةٌ: ََل يُْستَتَاُب إلَى َغْيِر ِديٍن، فَإِنَّ النَّاَس اْختَلَفُوا فِي ُحْكِمِه؟ فَقَالَْت طَائِ 

قَْت طَائِفَةٌ بَْيَن َمْن أََسرَّ ِردَّتَهُ َوبَْيَن َمْن أَْعلَنَهَا  قَْت طَائِفَةٌ بَْيَن َمْن  -يُْستَتَاُب، َوفَرَّ َوفَرَّ

ْسََلِم ثُمَّ اْرتَدَّ، َوبَْيَن َمْن أَْسلََم بَْعَد ُكْفِرِه ثُمَّ  . ُولَِد فِي اْْلِ  اْرتَدَّ

ا َمْن قَاَل: ََل يُْستَتَابُوَن، فَاْنقََسُموا قِْسَمْيِن:  فَأَمَّ

ْسََلَم أَْو لَْم يَُراِجْع. ، تَاَب أَْو لَْم يَتُْب، َراَجَع اْْلِ  فَقَالَْت طَائِفَةٌ: يُْقتَُل اْلُمْرتَدُّ
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، َوَسقََط َعْنهُ اْلقَْتُل، َوإِْن لَْم تَْظهَْر تَْوبَتُهُ َوقَالَْت طَائِفَةٌ: إْن بَاَدَر فَتَاَب قُبِلَْت ِمْنهُ تَْوبَتُهُ 

 أُْنفَِذ َعلَْيِه اْلقَْتُل.

ةا فَإِْن تَابَ  ا: فَطَائِفَةٌ قَالَْت: نَْستَتِيبُهُ َمرَّ ا َمْن قَاَل: يُْستَتَاُب، فَإِنَّهُْم اْنقََسُموا أَْقَساما َوإَِلَّ  َوأَمَّ

 قَتَْلنَاهُ.

اٍت، فَإِْن تَاَب، َوإَِلَّ قَتَْلنَاهُ.َوطَائِفَةٌ قَالَتْ   : نَْستَتِيبُهُ ثَََلَث َمرَّ

ا، فَإِْن تَاَب َوإَِلَّ قَتَْلنَاهُ.  َوطَائِفَةٌ قَالَْت: نَْستَتِيبُهُ َشْهرا

 َوطَائِفَةٌ قَالَْت: نَْستَتِيبُهُ ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فَإِْن تَاَب َوإَِلَّ قَتَْلنَاهُ.

ٍة، فَإِْن تَاَب َوإَِلَّ قَتَْلنَاهُ.َوطَائِفَةٌ قَالَ   ْت: نَْستَتِيبُهُ ِمائَةَ َمرَّ

ا، َوََل يُْقتَُل.  َوطَائِفَةٌ قَالَْت: يُْستَتَاُب أَبَدا

َق بَْيَن اْلُمِسرِّ َواْلُمْعلِِن: فَإِنَّ طَائِفَةا قَالَْت: َمْن أََسرَّ ِردَّتَهُ قَتَْلنَاهُ ُدوَن اسْ  ا َمْن فَرَّ تَابٍَة، تِ فَأَمَّ

 َولَْم نَْقبَْل تَْوبَتَهُ، َوَمْن أَْعلَنَهَا قَبِْلنَا تَْوبَتَهُ.

ةَ قَتَْلنَاهُ َوطَائِفَةٌ قَالَْت: إْن أَقَرَّ اْلُمِسرُّ َوَصَدَق النِّيَّةَ قَبِْلنَا تَْوبَتَهُ، َوإِْن لَْم يُقِرَّ َوََل َصَدَق النِّيَّ 

ا اْلُمْعلُِن فَتُْقبَُل تَْوبَتُهُ.قَاَل  -َولَْم نَْقبَْل تَْوبَتَهُ   هَُؤََلِء: َوأَمَّ

ا َوطَائِفَةٌ قَالَْت: ََل فَْرَق بَْيَن اْلُمِسرِّ َواْلُمْعلِِن فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك: فَطَائِفَةٌ قَبِلَْت تَْوبَتَهَُما مَ  عا

- .  أَقَرَّ اْلُمِسرُّ أَْو لَْم يُقِرَّ

ٍد َوطَائِفَةٌ: لَْم تَْقبَْل تَْوبَ  ُ  -ةَ ُمِسرٍّ َوََل ُمْعلٍِن؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا فِي -َرِحَمهُ َّللاَّ : َواْختَلَفُوا أَْيضا

، أَْو اْلَحْربِيِّ يَْخُرَجاِن ِمْن ُكْفٍر إلَى ُكْفٍر: فَقَالَْت طَائِفَةٌ: يُْتَرَكاِن َعلَى َذلَِك) يِّ مِّ  اْلَكافِِر الذِّ

  يُْمنََعاِن ِمْنهُ.مالك وأبو حنيفة و أبو ثور(، َوََل 

.)الشافعي وأبو سليمان(  َوقَالَْت طَائِفَةٌ: ََل يُْتَرَكاِن َعلَى َذلَِك أَْصَلا

يُّ إلَى ِدينِِه الَِّذي َخَرَج َعْنهُ تُِرَك، َوإَِلَّ قُتَِل. مِّ  فَقَالَْت طَائِفَةٌ: إْن َرَجَع الذِّ

يِن َوقَالَْت طَائِفَةٌ: ََل يُْقبَُل ِمْنهُ َشْيٌء غَ  ْسََلِم َوْحَدهُ، َوإَِلَّ قُتَِل، َوََل يُْتَرُك َعلَى الدِّ ْيُر اْْلِ

ا أَْن يَْرِجَع إلَى الَِّذي َخَرَج َعْنهُ.   الَِّذي َخَرَج إلَْيِه، َوََل يُْتَرُك أَْيضا

ا لَبَطََل اْلِجهَاُد  وقال المؤلف في رده على من قال يستتاب أبدا: َولَْو َكاَن هََذا أَْيضا

ا بََِل نِهَايٍَة، َوهََذا قَْوٌل ََل يَقُولُهُ ُمْسلٌِم أَْصَلا  را ا ُمَكرَّ َعاَء َكاَن يَْلَزُم أَبَدا ، ُجْملَةا، ِِلَنَّ الدُّ

ِء َغْيِرِه ِمْن أَْهِل اْلُكْفِر بِأَْوَجَب ِمْن ُدَعا -َوهَُو أََحُد اْلُكفَّاِر  -َولَْيَس ُدَعاُء اْلُمْرتَدِّ 

 فََسقَطَ هََذا اْلقَْوُل. -اْلَحْربِيِّيَن 
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ْسََلِم ِحيَن أَْسلََم بََِل  وقال في رده على من قال يستتاب مرة: َم ُدَعاُؤهُ إلَى اْْلِ قَْد تَقَدَّ

ْسََلِم، أَْو ِحيَن بَلََغ، َوَعلَِم َشَرائِ  ، إْن َكاَن َدِخيَلا فِي اْْلِ يِن، هََذا َما ََل َشكَّ فِيِه.َشكٍّ  َع الدِّ

 -نَْحُن َوأَْنتُْم  -َوقَْد قُْلنَا: إنَّ التَّْكَراَر ََل يَْلَزُم، فَاْلَواِجُب إقَاَمةُ اْلَحدِّ َعلَْيِه، إْذ قَْد اتَّفَْقنَا 

ْسََلَم، فَاَِلْشتَِغاُل َعْن َذلَِك  َوتَأِْخيُرهُ بِاْستِتَابٍَة، َوُدَعاٍء: َعلَى ُوُجوِب قَْتلِِه إْن لَْم يَُراِجْع اْْلِ

قَاَمِة َعلَْيِه  ْسََلِم  -ََل يُْلِزَماِن تَْرَك اْْلِ َوهََذا ََل يَُجوُز؟ َونَْحُن لَْم نَْمنَْع ِمْن ُدَعائِِه إلَى اْْلِ

قَاَمِة اْلَحقِّ َعلَْيِه، َوََل تَْضيِيٍع لَهُ، َوإِ  نََّما َكََلُمنَا: هَْل يَِجُب فِي ِخََلِل َذلَِك ُدوَن تَأِْخيٍر ِْلِ

ا أَْم ََل؟ فَهَاهُنَا اْختَلَْفنَا، فَأَْوَجْبتُُموهُ بََِل بُْرهَاٍن، َولَْم نُوِجْب نَْحنُ   ُدَعاُؤهُ َواْستِتَابَتُهُ فَْرضا

 َوََل َمنَْعنَا .

 -وقال في رده على من قال يترك من خرج من دين إلى دين بخَلف اإلسَلم: 

ِ تََعالَى }َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض{ ]اِلنفال: َوإِنَّ اْلمُ  يَن بِقَْوِل َّللاَّ [ ٣٢ْحتَجِّ

ِ تََعالَى }لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِديِن{ ]الكافرون:  [ فِي أَنَّ اْلُكْفَر ُكلَّهُ ِملَّةٌ َواِحَدةٌ ٦َوبِقَْوِل َّللاَّ

ُل  قُوا بَْيَن أَْحَكاِم أَْهِل اْلُكْفِر، َوَشْيٌء َواِحٌد: هُْم أَوَّ َمْن نَقََض اَِلْحتَِجاَج َوَخالَفَهُ، َوفَرَّ

فَُكلُّهُْم ُمْجِمٌع َمَعنَا َعلَى: أَنَّ ِمْن أَْهِل اْلُكْفِر َمْن تُْنَكُح نَِساُؤهُْم، َوتُْؤَكُل َذبَائُِحهُْم، َوأَنَّ 

 تُْؤَكُل َذبَائُِحهُْم... ِمْنهُْم َمْن ََل تُْنَكُح نَِساُؤهُْم، َوََل 

يِن{ ]البقرة:  ِ تََعالَى }َل إِْكَراهَ فِي الدِّ [ 8٥٦فَبَقَِي اْْلَن اْلَكََلُم فِي اْحتَِجاِجِهْم بِقَْوِل َّللاَّ

 فََوَجْدنَا النَّاَس َعلَى قَْولَْيِن:

 أََحُدهَُما: أَنَّهَا َمْنُسوَخةٌ، َوالثَّانِي: أَنَّهَا َمْخُصوَصةٌ.

ِ فَأَمَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا َمْن قَاَل: إنَّهَا َمْنُسوَخةٌ، فَيَْحتَجُّ بِأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يَْقبَْل ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 اْلَوثَنِيِّيَن.

ا َمْن قَاَل: إنَّهَا َمْخُصوَصةٌ، فَإِنَّهُْم قَالُوا: إنََّما نََزلَْت فِي اْليَهُوِد َوالنََّصاَرى خَ  ةا.َوأَمَّ  اصَّ

ا بَْعَد نُُزوِل }فَإَِذا اْنَسلََخ اِلَْشهُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث  وقال أيضا: َوأَمَّ

، إَلَّ بِأَْن يُْقتََل، أَْو يُْسلَِم، أَْو يُْنبََذ ٥َوَجْدتُُموهُْم{ ]التوبة:  [ فَََل يَِحلُّ تَْرُك ُمْشِرٍك أَْصَلا

ِن ِمْن قَْتلِِه َحْيُث ُوِجَد، إَلَّ أَْن يَُكوَن ِمْن أَْبنَاِء الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إلَْيِه َعْهُدهُ بَ  ْعَد التََّمكُّ

ا فَيَُجاَر َحتَّى يُْقَرأَ  ُ تََعالَى، أَْو يَُكوَن ُمْستَِجيرا َغاِر، َكَما أََمَر َّللاَّ فَيُقَرَّ َعلَى اْلِجْزيَِة َوالصَّ

ثُمَّ يَُردَّ إلَى َمأَْمنِِه َوََل بُدَّ، إلَى أَْن يُْسلَِم، َوََل يُْتَرَك أَْكثََر ِمْن َذلَِك، أَْو  َعلَْيِه اْلقُْرآُن،

قَْتُل َرُسوَلا فَيُْتَرَك ُمدَّةَ أََداِء ِرَسالَتِِه، َوأَْخِذ َجَوابِِه، ثُمَّ يَُردَّ إلَى بَلَِدِه، َوَما َعَدا هَُؤََلِء فَالْ 

ْسََلُم.َوََل بُدَّ، أَْو   اْْلِ

 -األحاديث واآلثار: 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ  - بََعثَهُ إلَى اْليََمِن ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا قَِدَم قَاَل: يَا أَيُّهَا النَّاُس إنِّي َرُسولُ  ِ  أَْرَسَل ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل بَْعَد َذلَِك فَلَمَّ َصلَّى  -َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  إلَْيُكْم، فَأَْلقَى لَهُ أَبُو ُموَسى ِوَساَدةا لِيَْجلَِس َعلَْيهَا، فَأُتَِي بَِرُجٍل َكاَن  -َّللاَّ

ِ َوَرسُ  ثَََلَث  -ولِِه يَهُوِدي اا فَأَْسلََم ثُمَّ َكفََر، فَقَاَل ُمَعاٌذ: ََل أَْجلُِس َحتَّى يُْقتََل: قََضاُء َّللاَّ

اٍت  ا قُتَِل قََعدَ  -َمرَّ  .)صحيح(« فَلَمَّ

قَِدَم َعلَى أَبِي ُموَسى اِْلَْشَعِريِّ ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل ِمْن اْليََمِن َوإَِذا »َعْن أَبِي بُْرَدةَ قَاَل:  -

َد َونَْحُن نُِريُدهُ َعلَى  بَِرُجٍل ِعْنَدهُ، فَقَاَل: َما هََذا؟ فَقَاَل َرُجٌل َكاَن يَهُوِدي اا فَأَْسلََم، ثُمَّ تَهَوَّ

ْسََلِم، ُمْنُذ  ِ ََل أَْقُعُد َحتَّى تَْضِربُوا ُعنُقَهُ،  -أَْحِسبُهُ قَاَل  -اْْلِ َشْهَرْيِن، قَاَل ُمَعاٌذ: َوَّللَاَّ

ِ َوَرُسولِِه.  صحيح(«)فَُضِربَْت ُعنُقُهُ، ثُمَّ قَاَل ُمَعاٌذ: قََضاُء َّللاَّ

ةَ قَاَل: أُتَِي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب بَِزنَاِدقٍَة فَأَْحَرقَهُْم، فَبَلََغ َذلَِك اْبَن َعبَّاٍس َعْن ِعْكِرمَ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل: لَْو ُكْنت أَنَا لَْم أُْحِرْقهُْم، لِنَْهِي َرُسوِل َّللاَّ بُوا » -َصلَّى َّللاَّ ََل تَُعذِّ

 ِ  ْلتهْم.)صحيح(َولَقَتَ « بَِعَذاِب َّللاَّ

َر، فََكتََب بَِذلَِك ُعيَْينَةَ ْبُن فَْرقٍَد  - ْيبَانِيِّ أَنَّ َرُجَلا ِمْن بَنِي ِعْجٍل تَنَصَّ َوَعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

: أَْن يُْؤتَى بِِه، فَِجيَء بِِه َحتَّى طُِرَح بَْينَ  لَِميُّ إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، فََكتََب َعلِيٌّ  السُّ

َمْوثُوٌق فِي اْلَحِديِد، فََكلََّمهُ َعلِيٌّ فَأَطَاَل َكََلَمهُ  -أَْشَعُر َعلَْيِه ثِيَاُب ُصوٍف  -يََدْيِه َرُجٌل 

ا قَالَهَا قَاَم  -َوهَُو َساِكٌت  ِ، فَلَمَّ فَقَاَل: ََل أَْدِري َما تَقُوُل؟ َغْيَر أَنِّي أَْعلَُم أَنَّ ِعيَسى اْبُن َّللاَّ

: إلَْيِه َعلِ  ا َرأَى النَّاُس: أَنَّ َعلِي اا قَْد َوِطئَهُ قَاُموا فََوِطئُوهُ، فَقَاَل َعلِيٌّ يٌّ فََوِطئَهُ، فَلَمَّ

 أَْمِسُكوا، فَأَْمَسُكوا َحتَّى قَتَلُوهُ، ثُمَّ أََمَر بِِه َعلِيٌّ فَأُْحِرَق بِالنَّاِر.)صحيح(

ْيبَانِيِّ قَاَل: أُتِ  - َي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب بَِشْيٍخ َكاَن نَْصَرانِي اا فَأَْسلََم، ثُمَّ َوَعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

: لََعلَّك إنََّما اْرتََدْدت َِلَْن تُِصيَب ِميَراثاا ثُمَّ تَْرِجَع إلَى  ْسََلِم؟ فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ اْرتَدَّ َعْن اْْلِ

ْسََلِم؟ قَاَل: ََل، قَاَل: فَلََعلَّك َخطَْبت امْ  َجهَا ثُمَّ اْْلِ ُجوَكهَا فَأََرْدت أَْن تََزوَّ َرأَةا فَأَبَْوا أَْن يَُزوِّ

ْسََلِم؟ قَاَل: ََل، َحتَّى أَْلقَى اْلَمِسيَح،  ْسََلِم؟ قَاَل: ََل، قَاَل: فَاْرِجْع إلَى اْْلِ تَُعوَد إلَى اْْلِ

 إلَى ُوْلِدِه اْلُمْسلِِميَن.)صحيح(قَاَل: فَأََمَر بِِه َعلِيٌّ فَُضِربَْت ُعنُقُهُ، َوَدفََع ِميَراثَهُ 

َر بَْعَد إْسََلِمِه فَبََعَث بِِه ُعْتبَةُ ْبُن  - : أَنَّ اْلِمْسَوَر اْلِعْجلِي  تَنَصَّ ْيبَانِيِّ َوَعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

يفَتَهُ بِثَََلثِيَن أَْلفاا، فَأَبَى أَبِي َوقَّاٍص إلَى َعلِيٍّ فَاْستَتَابَهُ فَلَْم يَتُْب، فَقَتَلَهُ، فََسأَلَهُ النََّصاَرى جِ 

 َعلِيٌّ َوأَْحَرقَهُ.)صحيح(

ا؟ فَأَبَى،  - : أَنَّ َعلِي اا اْستَتَاَب َرُجَلا َكفََر بَْعَد إْسََلِمِه َشْهرا َعْن أَبِي ُعْثَماَن النَّْهِديِّ

 فَقَتَلَهُ.)صحيح(

ِ ْبِن ُعْتبَةَ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: أَ  - ْسََلِم ِمْن عن َعْبِد َّللاَّ وا َعْن اْْلِ ا اْرتَدُّ َخَذ اْبُن َمْسُعوٍد قَْوما

 ، أَْهِل اْلِعَراِق، فََكتََب فِيِهْم إلَى ُعْثَماَن، فََردَّ إلَْيِه ُعْثَماُن: أَْن اْعِرْض َعلَْيِهْم ِديَن اْلَحقِّ
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ُ، فَإِْن قَبِلُوهَا، فََخلِّ َعنْ  فَقَبِلَهَا  -هُْم َوإِْن لَْم يَْقبَلُوهَا، فَاْقتُْلهُْم َوَشهَاَدةَ أَْن ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

 بَْعُضهُْم فَتََرَكهُ، َولَْم يَْقبَْلهَا بَْعُضهُْم فَقَتَلَهُ.)صحيح(

عن ُسلَْيَماُن ْبُن ُموَسى أَنَّهُ بَلََغهُ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن: أَنَّهُ َكفََر إْنَساٌن بَْعَد إيَمانِِه،  -

ْسََلِم  فََدَعاهُ   فَأَبَى، فَقَتَلَهُ. -ثَََلثاا  -إلَى اْْلِ

َوَعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: بََعثَنِي أَبُو ُموَسى اِْلَْشَعِريُّ بِفَْتِح تُْستََر إلَى ُعَمَر ْبِن  -

ْسََلِم َوَكاَن نَفٌَر ِستَّةٌ ِمْن بَْكِر ْبِن َوائٍِل قَْد اْرتَدُّ  -اْلَخطَّاِب، فََسأَلَنِي ُعَمُر  وا َعْن اْْلِ

فَقَاَل: َما فََعَل النَّفَُر ِمْن بَْكٍر؟ قَاَل: فَأََخْذت فِي َحِديٍث آَخَر ِِلَْشَغلَهُ  -َولَِحقُوا بِاْلُمْشِرِكيَن 

وا َعْن َعْنهُْم، فَقَاَل: َما فََعَل النَّفَُر ِمْن بَْكِر ْبِن َوائٍِل؟ قُْلت: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن قَْوٌم اْرتَ  دُّ

ا ْسََلِم، َولَِحقُوا بِاْلُمْشِرِكيَن، َما َسبِيلُهُْم إَلَّ اْلقَْتُل؟ فَقَاَل ُعَمُر: َِلَْن أَُكوَن أََخْذتهْم ِسْلما  اْْلِ

ا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس ِمْن َصْفَراَء أَْو بَْيَضاَء .)صحيح(  أََحبُّ إلَيَّ ِممَّ

اِْلَْشَعِريَّ قَتََل ُجَحْينَةَ اْلَكذَّاَب، َوأَْصَحابَهُ، قَاَل أَنٌَس: فَقَِدْمُت َعلَى ُعَمَر أَنَّ أَبَا ُموَسى  -

اٍت، فَقُْلت:  -ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل: َما فََعَل ُجَحْينَةُ، َوأَْصَحابُهُ؟ قَاَل: فَتََغافَْلت َعْنهُ  ثَََلَث َمرَّ

اَن َسبِيٌل إَلَّ اْلقَْتُل؟ فَقَاَل ُعَمُر: لَْو أَتَْيت بِِهْم لََعَرْضت َعلَْيِهْم يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، َوهَْل كَ 

ْجَن.)صحيح( ْسََلَم، فَإِْن تَابُوا َوإَِلَّ اْستَْوَدْعتهْم السِّ  اْْلِ

ُرهُ بِفَْتِح تُْستَرَ  - فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: هَْل  قَِدَم َمْجَزأَةُ ْبُن ثَْوٍر، أَْو َشقِيُق ْبُن ثَْوٍر َعلَى ُعَمَر يُبَشِّ

َكانَْت ُمْغِربَةٌ يُْخبُِرنَا بِهَا؟ قَاَل: ََل إَلَّ أَنَّ َرُجَلا ِمْن اْلَعَرِب اْرتَدَّ فََضَرْبنَا ُعنُقَهُ، قَاَل 

ةا فَأَْطَعْمتُُموهُ ُكلَّ  يَْوٍم ِمْنهَا َرِغيفاا،  ُعَمُر: َوْيَحُكْم، فَهََلَّ َطيَّْنتُْم َعلَْيِه بَاباا، َوفَتَْحتُْم لَهُ ُكوَّ

ْسََلَم فِي الثَّالِثَِة، فَلََعلَّهُ أَ  ا ِمْن َماٍء ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، ثُمَّ َعَرْضتُْم َعلَْيِه اْْلِ ْن َوَسقَْيتُُموهُ ُكوزا

 يَْرِجَع، اللَّهُمَّ لَْم أَْحُضْر، َولَْم آُمْر، َولَْم أَْعلَْم.)صحيح(

بي بكر في استتابة المرتد َل تصح ِلنها من رواية وذكر المؤلف أن الرواية عن أ -

 ابن لهيعة.

-  َ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل لَِعُجوٍز نَْصَرانِيٍَّة: أَيَّتُهَا اْلَعُجوُز أَْسلِِمي تَْسلَِمي، إنَّ َّللاَّ

ا  دا ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -تََعالَى بََعَث إلَْينَا ُمَحمَّ ؟ فَقَالَْت اْلَعُجوُز: َوأَنَا َعُجوٌز  - َصلَّى َّللاَّ بِاْلَحقِّ

يِن.)صحيح(  َكبِيَرةٌ َوأَُموُت إلَى قَِريٍب؟ قَاَل ُعَمُر: اللَّهُمَّ اْشهَْد، ََل إْكَراهَ فِي الدِّ

ا َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكانَْت اْمَرأَةٌ تَْجَعُل َعلَى نَْفِسهَا إْن َعاَش َولَُدهَا  - ُدهُ، فَلَمَّ تُهَوِّ

أُْجلِيَْت بَنُو النَِّضيِر َكاَن فِيِهْم ِمْن أَْبنَاِء اِْلَْنَصاِر، فَقَالَْت اِْلَْنَصاُر: ََل نََدُع أَْبنَاَءنَا، 

يِن{ ]البقرة:  ُ تََعالَى }َل إِْكَراهَ فِي الدِّ  [ .)صحيح(8٥٦فَأَْنَزَل َّللاَّ

[ م   8811]َمْسأَلَة ِميَراُث اْلُمْرتَدِّ
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 ِ ا اْختَلَفُوا نَظَْرنَا فِي َذلَِك، فََكاَن الثَّابُِت َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ  -قال ابن حزم: فَلَمَّ َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن تَْوِريِث َولَِد اْلُمْرتَدِّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوهُْم  -ِمْن أَنَّهُ ََل يَِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر: َمانِعا

، ِِلَنَّهُ َكافٌِر َوهُْم ُمْسلُِموَن.مَ  -ُمْسلُِموَن   اَل أَبِيِهْم اْلُمْرتَدِّ

  -أقوال الفقهاء: 

-  ، هَُو لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن.)على والليث و َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه، النََّخِعيُّ َوالشَّْعبِيُّ

 َواْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ(

سْ  -  ََلِم فََمالُهُ لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن.)اِلوزاعي(إْن قُتَِل فِي أَْرِض اْْلِ

إْن َكاَن لَهُ َواِرٌث َعلَى ِدينِِه فَهَُو أََحقُّ بِِه، َوإَِلَّ فََمالُهُ لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن.)عمر بن  -

 عبد العزيز(

 ِميَراثُهُ ِِلَْهِل ِدينِِه فَقَْط.)أبو سليمان وأهل الظاهر( -

فََمالُهُ لِبَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن ََل لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُكفَّاِر.) َربِيَعةُ، َوَمالٌِك، َواْبُن أَبِي لَْيلَى،  -

)  َوالشَّافِِعيُّ

ْن فَرَّ إْن قُتَِل اْلُمْرتَدُّ فََمالُهُ لَِوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن، َوتَِرثُهُ َزْوَجتُهُ َكَسائِِر َوَرثَتِِه، َوإِ  -

هَاِت  َولَِحَق بِأَْرِض اْلَحْرِب َوتََرَك َمالَهُ ِعْنَدنَا فَإِنَّ اْلقَاِضَي يَْقِضي بَِذلَِك، َويُْعتُِق أُمَّ

ِ تََعالَى، فَإِْن َجا َء أَْوََلِدِه َوُمَدبَِّرِه َويَْقِسُم َمالَهُ بَْيَن َوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعلَى ِكتَاِب َّللاَّ

ا أََخَذ ِمْن َمالِِه َما َوَجَد فِي أَْيِدي َوَرثَتِِه، َوََل َضَماَن َعلَْيِهْم فِيَما اْستَْهلَُكوهُ، هََذا ُمسْ  لِما

دَِّة  تِِه ثُمَّ قُتَِل أَْو َماَت فَهَُو فَْيٌء  -فِيَما َكاَن بِيَِدِه قَْبَل الرِّ ا َما اْكتََسبَهُ فِي َحاِل ِردَّ َوأَمَّ

 )أبو حنيفة وأصحابه(لِْلُمْسلِِميَن.

قُتَِل، أَْو َماَت، أَْو لَِحَق بِأَْرِض اْلَحْرِب، أَْو  -َماُل اْلُمْرتَدِّ َساَعةَ يَْرتَدُّ لَِجِميِع اْلُمْسلِِميَن  -

ْسََلَم.)بعض أصحاب مالك(  َراَجَع اْْلِ

 -األحاديث واآلثار: 

ُ  -َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد َعْن النَّبِيِّ  - ََل يَِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر »قَاَل  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َوََل اْلَكافُِر اْلُمْسلِمَ 

 أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ِميَراُث اْلُمْرتَدِّ لَِولَِدِه. -

ْيبَانِيِّ قَاَل: أُتَِي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب بَِشْيٍخ  - َكاَن نَْصَرانِي اا فَأَْسلََم ، وفيه أن َعْن الشَّ

َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد  -عليا َأََمَر بِِه فَُضِربَْت ُعنُقُهُ، فََدفََع ِميَراثَهُ إلَى َولَِدِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن 

 بِِمْثلِِه.)صحيح(
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َر إَذا َعلَِم َذلَِك تَِرُث أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َكتََب فِي َرُجٍل ِمْن اْلُمْسلِِميَن أُسِ  - َر فَتَنَصَّ

: إَلَّ ِمْنهُ اْمَرأَتُهُ، َوتَْعتَدُّ ثَََلثَةَ قُُروٍء، َوَدْفُع َمالِِه إلَى َوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن ََل أَْعلَُمهُ، قَالَ 

 أَْن يَُكوَن لَهُ َواِرٌث َعلَى ِدينِِه فِي أَْرٍض فَهَُو أََحقُّ بِِه.

 8811ة َوِصيَّةُ اْلُمْرتَدِّ َوتَْدبِيِرِه[ م ]َمْسأَلَ 

قال ابن حزم: ُكلُّ َوِصيٍَّة أَْوَصى بِهَا قَْبَل ِردَّتِِه، أَْو فِي ِحيِن ِردَّتِِه، بَِما يَُوافُِق اْلبِرَّ 

ْسََلِم، فَُكلُّ َذلَِك نَافٌِذ فِي َمالِِه الَِّذي لَْم يُْقَدْر َعلَْيِه َحتَّى قُ  تَِل، ِِلَنَّهُ َمالُهُ َوُحْكُمهُ َوِديَن اْْلِ

 فَإَِذا قُتَِل أَْو َماَت، فَقَْد َوَجبَْت فِيِه َوَصايَاهُ بَِمْوتِِه قَْبَل أَْن يُْقَدَر َعلَى َذلَِك اْلَماِل. -نَافٌِذ 

، أَْو َماٍل، فَهَُو لِلْ  يٍّ ا إَذا قََدْرنَا َعلَْيِه قَْبَل َمْوتِِه ِمْن َعْبٍد، َوِذمِّ ُمْسلِِميَن ُكلُّهُ، ََل تَْنفُُذ فِيِه َوأَمَّ

أََحٍد َوِصيَّةٌ، ِِلَنَّهُ إَذا َوَجبَْت اْلَوِصيَّةُ بَِمْوتِِه لَْم يَُكْن َذلَِك اْلَماُل لَهُ بَْعُد، َوََل تَْنفُُذ َوِصيَّةُ 

 فِيَما ََل يَْملُِكهُ.

 8818قًّا لِْلُمْسلِِميَن أَُمْرتَدٌّ ُهَو[م ]َمْسأَلَة َمْن َصاَر ُمْختَاًرا إلَى أَْرِض اْلَحْرِب ُمَشا

ا ُمَحاِرباا لَِمْن يَلِيِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن،  قال ابن حزم: َمْن لَِحَق بَِداِر اْلُكْفِر َواْلَحْرِب ُمْختَارا

لَْيِه، َمتَى قُِدَر َعلَْيِه، فَهَُو بِهََذا اْلفِْعِل ُمْرتَدٌّ لَهُ أَْحَكاُم اْلُمْرتَدِّ ُكلُّهَا: ِمْن ُوُجوِب اْلقَْتِل عَ 

 َوِمْن إبَاَحِة َمالِِه، َواْنفَِساِخ نَِكاِحِه.

ا َمْن فَرَّ إلَى أَْرِض اْلَحْرِب لِظُْلٍم َخافَهُ، َولَْم يَُحاِرْب اْلُمْسلِِميَن، َوََل  وقال أيضا: َوأَمَّ

يُرهُ، فَهََذا ََل َشْيَء َعلَْيِه، ِِلَنَّهُ ُمْضطَرٌّ أََعانَهُْم َعلَْيِهْم، َولَْم يَِجْد فِي اْلُمْسلِِميَن َمْن يُجِ 

 ُمْكَرهٌ.

وِم، ِمْن  وَداِن َوالرُّ يِن، َوالتُّْرِك، َوالسُّ ْنِد، َوالصِّ َوَكَذلَِك: َمْن َسَكَن بِأَْرِض اْلِهْنِد، َوالسِّ

قَِل ظَْهٍر، أَْو لِقِلَِّة َماٍل، أَْو اْلُمْسلِِميَن، فَإِْن َكاَن ََل يَْقِدُر َعلَى اْلُخُروِج ِمْن هُنَالَِك لِثِ 

لَِضْعِف ِجْسٍم، أَْو َِلْمتِنَاِع طَِريٍق، فَهَُو َمْعُذوٌر ، فَإِْن َكاَن هُنَاَك ُمَحاِرباا لِْلُمْسلِِميَن ُمِعيناا 

لُِدْنيَا يُِصيبُهَا، َوهَُو  َوإِْن َكاَن إنََّما يُقِيُم هُنَالِكَ  -لِْلُكفَّاِر بِِخْدَمٍة، أَْو ِكتَابٍَة: فَهَُو َكافٌِر 

يِّ لَهُْم، َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اللَِّحاِق بَِجْمهََرِة اْلُمْسلِِميَن َوأَْرِضِهْم، فََما يَْبُعُد َعْن اْلُكْفرِ  مِّ ، َكالذِّ

ا  َ اْلَعافِيَةَ. -َوَما نََرى لَهُ ُعْذرا  َونَْسأَُل َّللاَّ

طَاَعِة أَْهِل اْلُكْفِر ِمْن اْلَغالِيَِة؛ َوَمْن َجَرى َمْجَراهُْم، ِِلَنَّ َولَْيَس َكَذلَِك: َمْن َسَكَن فِي 

ْسََلُم هَُو الظَّاِهُر، َوُوََلتُهُْم َعلَى ُكلِّ َذلَِك ََل  أَْرَض ِمْصَر َواْلقَْيَرَواِن، َوَغْيَرهَُما، فَاْْلِ

ْسََلِم، بَْل إلَى اْْلِ  ْسََلِم يَْنتَُموَن، َوإِْن َكانُوا فِي َحقِيقَِة أَْمِرِهْم يَُجاِهُروَن بِاْلبََراَءِة ِمْن اْْلِ

ا.  ُكفَّارا

، ِِلَنَّهُْم ُمْعلِنُوَن بِاْلُكْفِر َوتَْركِ  ا فََكافٌِر بََِل َشكٍّ ا َمْن َسَكَن فِي أَْرِض اْلقََراِمطَِة ُمْختَارا  َوأَمَّ

ْسََلِم  ِ ِمْن َذلَِك. -اْْلِ  َونَُعوُذ بِاَّلَلَّ
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ا  َمْن َسَكَن فِي بَلٍَد تَْظهَُر فِيِه بَْعُض اِْلَْهَواِء اْلُمْخِرَجِة إلَى اْلُكْفِر، فَهَُو لَْيَس بَِكافٍِر، َوأَمَّ

ْقَراِر بِِرَسالَِة  ْسََلِم هَُو الظَّاِهُر هُنَالَِك َعلَى ُكلِّ َحاٍل، ِمْن التَّْوِحيِد، َواْْلِ ِِلَنَّ اْسَم اْْلِ

ٍد  ُ  -ُمَحمَّ ََلِة،  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ ْسََلِم َوإِقَاَمِة الصَّ َواْلبََراَءِة ِمْن ُكلِّ ِديٍن َغْيِر اْْلِ

يَماُن  ْسََلُم َواْْلِ َرائِِع الَّتِي ِهَي اْْلِ ِ َربِّ  -َوِصيَاِم َرَمَضاَن، َوَسائِِر الشَّ َواْلَحْمُد َّلِلَّ

 اْلَعالَِميَن.

ةِ  مَّ َماَرٍة  -فِي َمَدائِنِِهْم ََل يَُماِزُجهُْم َغْيُرهُْم فَََل يَُسمَّى السَّاِكُن فِيِهْم  َوإَِذا َكاَن أَْهُل الذِّ ِْلِ

ا، َوََل ُمِسيئاا، بَْل هَُو ُمْسلٌِم َحَسٌن، َوَداُرهُْم َداُر إْسََلٍم،  -َعلَْيِهْم، أَْو لِتَِجاَرٍة  بَْينَهُْم: َكافِرا

 إنََّما تُْنَسُب لِْلَغالِِب َعلَْيهَا، َواْلَحاِكُم فِيهَا، َواْلَمالُِك لَهَا.ََل َداُر ِشْرٍك، ِِلَنَّ الدَّاَر 

ْسََلِم، َوأَقَرَّ اْلُمْسلِِميَن بِهَا َعلَى  ا َغلََب َعلَى َداٍر ِمْن ُدوِر اْْلِ ا ُمَجاِهدا َولَْو أَنَّ َكافِرا

بِنَْفِسِه فِي َضْبِطهَا، َوهَُو ُمْعلٌِن بِِديٍن َغْيِر  َحالِِهْم، إَلَّ أَنَّهُ هَُو اْلَمالُِك لَهَا، اْلُمْنفَِردُ 

ْسََلِم لََكفََر بِاْلبَقَاِء َمَعهُ ُكلُّ َمْن َعاَونَهُ، َوأَقَاَم َمَعهُ   لَِما َذَكْرنَا. -َوإِْن ادََّعى أَنَّهُ ُمْسلٌِم  -اْْلِ

ا َمْن َحَملَْتهُ اْلَحِميَّةُ ِمْن أَْهِل الثَّْغِر ِمنْ  اْلُمْسلِِميَن فَاْستََعاَن بِاْلُمْشِرِكيَن اْلَحْربِيِّيَن،  َوأَمَّ

إِْن َوأَْطلََق أَْيِديَهُْم َعلَى قَْتِل َمْن َخالَفَهُ ِمْن اْلُمْسلِِميَن، أَْو َعلَى أَْخِذ أَْمَوالِِهْم، أَْو َسْبيِِهْم، فَ 

بَاٍع، فَهَُو هَالٌِك فِي َغايَِة اْلفُُسوِق، َوََل يَُكوُن َكانَْت يَُدهُ ِهَي اْلَغالِبَةُ َوَكاَن اْلُكفَّاُر لَهُ َكأَتْ 

ا: قُْرآٌن أَْو إْجَماٌع، َوإِْن َكاَن ُحْكُم  ا، ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت َشْيئاا أَْوَجَب بِِه َعلَْيِه ُكْفرا بَِذلَِك َكافِرا

ا، فَإِْن َكانَا ُمتََساِويَْيِن ََل يَْجِري ُحْكُم اْلُكفَّاِر َجاِرياا َعلَْيِه فَهَُو بَِذلَِك َكافٌِر َعلَى َما َذَكْرنَ 

ا  ُ أَْعلَُم. -أََحِدِهَما َعلَى اْْلَخِر فََما نََراهُ بَِذلَِك َكافِرا  َوَّللَاَّ

  -األحاديث واآلثار:

ُث َعْن النَّبِيِّ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َجِريٌر يَُحدِّ لَْم تُْقبَْل لَهُ  إَذا أَبََق اْلَعْبدُ » -َصلَّى َّللاَّ

ا، فَأَبََق ُغََلٌم لَِجِريٍر، فَأََخَذهُ فََضَرَب ُعنُقَهُ   .)صحيح(« َصََلةٌ، َوإِْن َماَت َماَت َكافِرا

-  ِ ِ اْلبََجلِيِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ إَذا أَبََق » -َصلَّى َّللاَّ

ْرِك فَقَْد َحلَّ َدُمهُ الْ   .)صحيح(« َعْبُد إلَى الشِّ

ِ تََعالَى ، فَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  قال المؤلف: َواْلْعبُد َواقٌِع َعلَى ُكلِّ أََحٍد، ِِلَنَّ ُكلَّ أََحٍد َعْبُد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -" َسِمْعُت النَّبِيَّ  ُ »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ ََلةَ بَْينِي قَاَل َّللاَّ تََعالَى: قََسْمُت الصَّ

 ُ ِ َربِّ اْلَعالَِميَن، قَاَل َّللاَّ : َوبَْيَن َعْبِدي نِْصفَْيِن، َولَِعْبِدي َما َسأََل، فَإَِذا قَاَل اْلَعْبُد: اْلَحْمُد َّلِلَّ

 « .َحِمَدنِي َعْبِدي

 بََِل َشكٍّ . -اْلَمْملُوَك فَقَْولُهُ تََعالَى )إَذا قَاَل اْلَعْبُد( َعنَِي بِِه اْلُحرَّ وَ 

ِ اْلبََجلِيِّ قَاَل  - ِ »َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َسِريَّةا  -َصلَّى َّللاَّ

ُجوِد فَأَْسَرَع فِيِهْم اْلقَْتَل، فَبَلََغ َذلَِك النَّبِيَّ  ُ  -إلَى َخْثَعَم فَاْعتََصَم نَاٌس ِمْنهُْم بِالسُّ َصلَّى َّللاَّ
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فَأََمَر لَهُْم بِنِْصِف اْلَعْقِل، َوقَاَل: أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم يُقِيُم بَْيَن أَْظهُِر  -لَْيِه َوَسلََّم عَ 

ِ ََل تَتََراَءى نَاُرهَُما  .)صحيح(« اْلُمْشِرِكيَن، قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 إَلَّ ِمْن َكافٍِر. ََل يَْبَرأُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: َوهَُو 

]َمْسأَلَة التَّْعِريف بالمنافقين والمرتدين[] هل عرف رسول هللا المرتدين 

 8811بأعيانهم؟[م

ُ تََعالَى  -قال ابن حزم: َونَْحُن  َذاِكُروَن ُكلَّ آيٍَة تََعلََّق بِهَا ُمتََعلٌَّق فِي أَنَّ  -إْن َشاَء َّللاَّ

 ِ ُ  -َرُسوَل َّللاَّ َف اْلُمنَافِقِيَن بِأَْعيَانِِهْم، َوُمبِينُوَن  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ ِ  -َعرَّ بَِعْوِن َّللاَّ

ْفهُْم قَطُّ  -أَنَّهُْم قِْسَماِن: قِْسٌم  -تََعالَى َوتَأْيِيِدِه   .-َعلَْيِه السَََّلُم  -لَْم يَُعرِّ

فَهُْم فَََلُذوا بِ  -َوقِْسٌم آَخُر  ْفهُْم اْفتََضُحوا، فََعرَّ أَنَّهُْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -التَّْوبَِة، َولَْم يَُعرِّ

 َكاِذبُوَن أَْو َصاِدقُوَن فِي تَْوبَتِِهْم فَقَْط.

ِ تََعالَى  -فَإَِذا بَيَّنَّا هََذا  بَطََل قَْوُل َمْن اْحتَجَّ بِأَْمِر اْلُمنَافِقِيَن فِي أَنَّهُ ََل قَْتَل َعلَى  -بَِعْوِن َّللاَّ

.  ُمْرتَدٍّ

 -اآليات واألحاديث :

ِ َوبِاْليَْوِم اْلِخِر{ ]البقرة: ■  [ إلَى قَْوله 2قوله تعالى }َوِمَن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

 [ .0٦تََعالَى }فََما َربَِحْت تَِجاَرتُهُْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن{ ]البقرة: 

ِ قال المؤلف: َولَْيَس فِي َشْيٍء ِمنْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هَا َدلِيٌل َعلَى أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َعَرفَهُْم، َوََل َعلَى أَنَّهُ لَْم يَْعِرْفهُْم.

[ إلَى 002قوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َل تَتَِّخُذوا بِطَانَةا ِمْن ُدونُِكْم{ ]آل عمران: ■

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ{ ]آل عمران:  قَْوله تََعالَى: }إِنَّ   [ 081َّللاَّ

 فَإِْذ هُْم ِمْن َغْيِرنَا فَُمْمِكٌن أَْن يَُكونُوا ِمْن اْليَهُوِد َمْكُشوفِيَن.

 [ أَْي بَِما ِعْنَدهُْم.0٢َوُمْمِكٌن أَْن يَُكوَن قَْوله تََعالَى َعْنهُْم أَنَّهُْم }قَالُوا آَمنَّا{ ]البقرة: 

ْسََلِم. َوقَدْ  ا: أَْن يَُكونُوا ِمْن اْلُمنَافِقِيَن اْلُمْظِهِريَن لِإْلِ  يُْمِكُن أَْيضا

َ تََعالَى أََمَرنَا أَْن ََل نَتَِّخَذهُْم بِطَانَةا إَذا أَْطلََعنَا ِمْنهُْم َعلَى هََذا، َواْلَوجْ  هُ َوُمْمِكُن أَنَّ َّللاَّ

ُل أَْظهَُر َوأَْقَوى لِظَاِهِر اْْل   يَِة.اِْلَوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َوإِْذ ِكْلتَاهَُما ُمْمِكٌن فَََل ُمتََعلََّق فِي هَِذِه اْْليَِة لَِمْن َذهََب أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َكاَن يَْعِرُف اْلُمنَافِقِيَن بِأَْعيَانِِهْم. -َوَسلََّم 
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[ إلَى قَْوله تََعالَى: }َحتَّى ٦1هُْم{ ]النساء: قوله تعالى }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَّ ■ 

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُْم{ ]النساء:   [ .٦٥يَُحكِّ

 -قال المؤلف: فَيُْمِكُن أَْن يَُكوَن هَُؤََلِء الَِّذيَن أََراُدوا التََّحاُكَم إلَى الطَّاُغوِت ََل إلَى النَّبِيِّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمْظِهِريَن لِطَاَعِة َرُسوِل َّللاَّ ُعَصاةا  -َصلَّى َّللاَّ

ِة َذلَِك، لَِكْن َرْغبَةا فِي اتِّبَاِع اْلهََوى،  ُجوِع فِي اْلُحْكِم إلَى َغْيِرِه ُمْعتَقِِديَن لِِصحَّ بِطَلَِب الرُّ

ا بَْل ُعَصاةا، فَ  نَْحُن نَِجُد هََذا ِعيَاناا ِعْنَدنَا، فَقَْد نَْدُعو نَْحُن ِعْنَد فَلَْم يَُكونُوا بَِذلَِك ُكفَّارا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحاِكِم إلَى اْلقُْرآِن َوإِلَى ُسنَِّة َرُسوِل َّللاَّ الثَّابِِت َعْنهُْم  -َصلَّى َّللاَّ

، هََذا أَْمٌر ََل بِإِْقَراِرِهْم فَيَأْبَْوَن َذلَِك َويَْرَضْوَن بَِرْأِي أَبِي َحنِي فَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

ُ تََعالَى ا، فَقَْد يَُكوُن أُولَئَِك هََكَذا َحتَّى إَذا بَيََّن َّللاَّ أَنَّهُْم  يُْنِكُرهُ أََحٌد، فَََل يَُكونُوَن بَِذلَِك ُكفَّارا

 ِ ُموا َرُسوَل َّللاَّ ُ عَ  -ََل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ فِيَما َشَجَر بَْينَهُْم، َوَجَب  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا َوَحِديثاا، َوإِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة فَأَبَى َوَعنََد فَهَُو َكافٌِر؟ َولَْيَس فِي  أَنَّ َمْن َوقََف َعلَى هََذا قَِديما

 اْْليَِة: أَنَّ أُولَئَِك َعنَُدوا بَْعَد نُُزوِل هَِذِه اْْليَِة .

[ إلَى 20تََعالَى }َويَقُولُوَن طَاَعةٌ فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت طَائِفَةٌ{ ]النساء: َوقَاَل ■ 

 [ 20قَْوله تََعالَى: }َوِكيَل{ ]النساء: 

يَماَن، بَْل لََعلَّهُْم َكانُوا  قال المؤلف: فَهََذا لَْيَس فِيِه نَصٌّ َعلَى أَنَّهُْم َكانُوا يُْظِهُروَن اْْلِ

ا ُمْعلِنِيَن، َوَكانُوا يَْلتَِزُموَن الطَّاَعةَ بِاْلُمَسالََمةُكفَّ   ارا

[ إلَى قَْولِِه: }َوأُولَئُِكْم َجَعْلنَا 22َوقَاَل تََعالَى }فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِقِيَن فِئَتَْيِن{ ]النساء: ■ 

 [ .١0لَُكْم َعلَْيِهْم ُسْلطَاناا ُمبِيناا{ ]النساء: 

ِ »َزْيِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل: وما روى َعْن  ا َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ْن َخَرَج َمَعهُ، َوَكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أُُحٍد َرَجَع نَاٌس ِممَّ  -َصلَّى َّللاَّ

هُْم، َوفِْرقَةٌ تَقُوُل: ََل نُقَاتِلُهُْم، فَنََزلَْت }فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِقِيَن فِْرقَتَْيِن: فِْرقَةٌ تَقُوُل: نُقَاتِلُ 

 صحيح([ «)22فِئَتَْيِن{ ]النساء: 

وا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا  ا قَْوله تََعالَى فِي هَِذِه اْْليَِة ُمتَِّصَلا بَِذلَِك }َودُّ قال المؤلف: َوأَمَّ

{ ]النساء: فَتَُكونُوَن سَ  ُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِيَل{ 2١َواءا [ إلَى قَْوله تََعالَى: }فََما َجَعَل َّللاَّ

[ فَقَْد َكاَن يُْمِكُن أَْن يُظَنَّ أَنَّهُ تََعالَى َعنَى بَِذلَِك أُولَئَِك اْلُمنَافِقِيَن، َوهَُو َكاَن ١1]النساء: 

ِ{ اِْلَْظهََر لَْوََل قَْوله تََعالَى }فََل تَ  تَِّخُذوا ِمْنهُْم أَْولِيَاَء َحتَّى يُهَاِجُروا فِي َسبِيِل َّللاَّ

يَضاِح أَنَّهُ اْبتَِداُء ُحْكٍم فِي قَْوٍم آَخِريَن َغْيِر أُولَئَِك 2١]النساء:  ُح َغايَةَ اْْلِ [ فَهََذا يَُوضِّ

، َولَْيَس َعلَى ُسكَّاِن اْلَمِدينَِة اْلُمنَافِقِيَن، ِِلَنَّ أُولَئَِك َكانُوا ِمْن ُسكَّاِن اْلَمِدينَِة بِ  ََل َشكٍّ

ُعوا ِهْجَرةٌ.. فَإَِذا َكاَن َذلَِك َكَذلَِك فَُحْكُم اْْليَِة ُكلِّهَا أَنَّهَا فِي قَْوٍم ُكفَّاٍر لَْم يُْؤِمنُوا بَْعُد، َوادَّ 

ْن آَمَن َولَْم يُهَاِجْر لَْم يَْنتَفِْع بِإِيَمانِِه، أَنَّهُْم آَمنُوا َولَْم يُهَاِجُروا، َوَكاَن اْلُحْكُم ِحينَئٍِذ: أَنَّ مَ 
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ا َكَسائِِر اْلُكفَّاِر َوََل فَْرَق، َحتَّى يُهَاِجَر، إَلَّ َمْن أُبِيَح لَهُ ُسْكنَى بَلَِدِه، َكَمْن  َوَكاَن َكافِرا

 ِه، إَلَّ اْلُمْستَْضَعفِيَن.بِأَْرِض اْلَحبََشِة، َواْلبَْحَرْيِن، َوَسائِِر َمْن أُبِيَح لَهُ ُسْكنَى أَْرضِ 

وا لَْو تَْكفُُروَن  وقال أيضا: فَإِْن قِيَل: فَإِْن َكاَن اِْلَْمُر َكَما قُْلتُْم أَنَّ فِي قَْوله تََعالَى }َودُّ

{ ]النساء:  بُنَا [ أَنَّهُ فِي قَْوٍم ِمْن اْلُكفَّاِر َغْيِر أُولَئَِك، فََحسْ 2١َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواءا

اِجِعيَن " ُمنَافِقِيَن " فََصاُروا َمْعُروفِيَن؟ قِيَل لَهُ  ِ  -أَنَّهُ تََعالَى قَْد َسمَّى أُولَئَِك الرَّ َوبِاَّلَلَّ

يَماَن، َوقِ   ْسمٌ تََعالَى التَّْوفِيُق: َوقَْد قُْلنَا إنَّ النِّفَاَق قِْسَماِن: قِْسٌم لَِمْن يُْظِهُر اْلُكْفَر َويُْبِطُن اْْلِ

ا، َوقَْد قِيَل َِلْبِن ُعَمَر:  يِن َوََل يَُكوُن بَِذلَِك َكافِرا لَِمْن يُْظِهُر َغْيَر َما يُْضِمُر فِيَما ِسَوى الدِّ

ا فَنَْمِسُك؟ فَقَاَل: إنَّا َمْعَشَر أَْصَحاِب  َماِم فَيَْقِضي بِاْلقََضاِء فَنََراهُ َجْورا إنَّا نَْدُخُل َعلَى اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ونَهُ أَْنتُْم؟ َوقَْد َذَكْرنَا  -َصلَّى َّللاَّ نَُعدُّ هََذا نِفَاقاا، فَََل نَْدِري َما تَُعدُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْبُل قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ ا » -َصلَّى َّللاَّ ثَََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافِقاا َخالِصا

فَإَِذا َكاَن اِْلَْمُر َكَذلَِك، فَََل يَُجوُز أَْن نَْقطََع « . إِْن َصاَم َوقَاَل إنِّي ُمْسلِمٌ َوإِْن َصلَّى وَ 

ُ تَعَ  ، َولَِكنَّا نَْقطَُع َعلَْيِهْم بَِما قَطََع َّللاَّ ْسََلِم إَلَّ بِنَصٍّ الَى بِِه َعلَْيِهْم بِاْلُكْفِر الَِّذي هَُو ِضدُّ اْْلِ

ْرَكاِس..ِمْن اْسِم النِّفَاقِ  ََللَِة، َواْْلِ  ، َوالضَّ

ا{ ■  ا َعِظيما ا{ إلَى قَْولِِه: }أَْجرا ِر اْلُمنَافِقِيَن بِأَنَّ لَهُْم َعَذاباا أَلِيما ُ تََعالَى }بَشِّ َوقَاَل َّللاَّ

 [ ٢1]النساء: 

َعَرفَهُْم،  -ُم َعلَْيِه السَََّل  -قال المؤلف : لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن هَِذِه اْْليَاِت ُكلِّهَا أَنَّهُ 

 بِأَْعيَانِِهْم، َوَعَرَف نِفَاقَهُْم .

ُ تََعالَى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َل تَتَِّخُذوا اْليَهُوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضهُْم{ ■  قَاَل َّللاَّ

 [ .٥٢[ إلَى قَْوله تََعالَى }فَأَْصبَُحوا َخاِسِريَن{ ]المائدة: ٥0]المائدة: 

ا َعْن قَْوٍم أَْظهَُروا اْلَمْيَل إلَى اْلُكفَّاِر فََكانُوا ِمْنهُْم  قال المؤلف: فَهََذا ََل يَُكوُن إَلَّ َخبَرا

ا َخائِبِي اِْلَْعَماِل َوََل يَُكونُوَن فِي اِْلَْغلَِب إَلَّ َمْعُروفِيَن، لَِكنَّ قَْوله تََعالَى  ُكفَّارا

[ َدلِيٌل َعلَى نََداَمتِِهْم َعلَى ٥8وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدِميَن{ ]المائدة: }فَيُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ 

ِ  -َما َسلََف ِمْنهُْم، َوأَنَّ التَّْوبَةَ لَهُْم َمْعُروَضةٌ َعلَى َما فِي اْْليَِة الَّتِي َذَكْرنَا قَْبَل هَِذِه  َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

ٍة{ ]اِلنفال: َوقَاَل تََعالَى }َوأَ ■  وا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ [ إلَى قَْوله تََعالَى }َل ٦1ِعدُّ

 [010تَْعلَُمهُْم نَْحُن نَْعلَُمهُْم{ ]التوبة: 

ُ تََعالَى َعلَى أَنَّ اْلُمْسلِِميَن ََل  قَاَل المؤلف: فَهَِذِه فِي اْلُمنَافِقِيَن بََِل َشكٍّ َوقَْد نَصَّ َّللاَّ

ِ يَْعلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمونَهُْم َوَرُسوُل َّللاَّ ُمَخاطٌَب بِهََذا اْلِخطَاِب َمَع اْلُمْسلِِميَن بََِل  -َصلَّى َّللاَّ

 َشكٍّ فَهَُو ََل يَْعلَُمهُْم.
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ا َلتَّبَُعوَك{ ]التوبة: ■  ا قَاِصدا ا قَِريباا َوَسفَرا له [ إلَى قَوْ ٢8َوقَاَل تََعالَى }لَْو َكاَن َعَرضا

 [ ٢2تََعالَى }َكاِرهُوَن{ ]التوبة: 

ِ َواْليَْوِم اْلِخِر{ ]التوبة:  ا قَْوله تََعالَى }َل يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ قال المؤلف: َوأَمَّ

أَْن ََل  [ فَإِنَّ َوْجهَ هَِذِه اْْليَِة الَّتِي يَِجبُ ٢٥[ إلَى قَْوله تََعالَى }يَتََردَُّدوَن{ ]التوبة: ٢٢

، َوََل إْجَماٍع: أَنَّهُ فِي اْلُمْستَأْنَِف؛ ِِلَنَّ لَْفظَهَا لَْفظُ  تُْصَرَف َعْنهُ إلَى َغْيِرِه بَِغْيِر نَصٍّ

 اَِلْستِْقبَاِل.

 ِ ُ  -َوََل ِخََلَف فِي هَِذِه اْْليَِة أَنَّهَا نََزلَْت بَْعَد تَبُوَك، َولَْم يَُكْن لَِرُسوِل َّللاَّ  َعلَْيِه َصلَّى َّللاَّ

، َولَِكنَّا نَْقطَُع َعلَى أَنَّهَا لَْو َكانَْت هُنَاَك َغْزَوةٌ بَْعَد تَبُوَك  -َوَسلََّم  بَْعَد تَبُوَك َغْزَوةٌ أَْصَلا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوبَْعَد نُُزوِل اْْليَِة فَاْستَأَْذَن قَْوٌم ِمْنهُْم النَّبِيَّ  اْلقُُعوِد فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى َوبِاْليَْوِم اْْل  ا بِاَّلَلَّ  ِخِر.ُدوَن ُعْذٍر لَهُْم فِي َذلَِك لََكانُوا بََِل َشكٍّ ُمْرتَابَةا قُلُوبُهُْم ُكفَّارا

وا لَهُ ُعدَّةا{ ]التوبة: ■  [ إلَى قَْوله تََعالَى ٢٦قَْوله تََعالَى }َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج ِلََعدُّ

ا َخََل لَهُْم َوَعْن َسيِّئَاٍت اْقتََرفُوهَا، َولَْيَس فِيهَا ٢2وَن{ ]التوبة: }َكاِرهُ  [ فَهَِذِه أَْخبَاٌر َعمَّ

 َشْيٌء يُوِجُب لَهُْم اْلُكْفَر، َحتَّى لَْو َكانُوا َمْعُروفِيَن بِأَْعيَانِِهْم.

[ إلَى قَْوله تََعالَى }َوهُْم ٢١وقَْوله تََعالَى }َوِمْنهُْم َمْن يَقُوُل اْئَذْن لِي{ ]التوبة: ■ 

 [ .٥1فَِرُحوَن{ ]التوبة: 

َوهََذا ََل يَْنَسنُِد أَْلبَتَّةَ،  -قال المؤلف : قَْد قِيَل: إنَّ هَِذِه اْْليَةَ نََزلَْت فِي اْلُحرِّ ْبِن قَْيٍس 

َحاٍل يُقَاُل: هََذا َكاَن َمْعُروفاا بََِل َوإِنََّما هَُو ُمْنقَِطٌع ِمْن أَْخبَاِر اْلَمَغاِزي، َولَِكْن َعلَى ُكلِّ 

.  َشكٍّ

 َولَْيَس فِي اْْليَِة أَنَّهُ َكفََر بَِذلَِك، َولَِكنَّهُ َعَصى و ). . .( َوأَْذنََب.

ا أَْو َكْرهاا لَْن يُتَقَبََّل ِمْنُكْم{ ]التوبة: ■  [ إلَى قَْولِِه ٥٢َوقَاَل تََعالَى }قُْل أَْنفِقُوا طَْوعا

 قُوَن{ }يُفَرِّ 

ْسََلِم، َولَِكْن لَْيَس فِي اْْليَِة أَنَّهُ  ، ُمْظِهُروَن لإِْلِ ا هَُؤََلِء فَُكفَّاٌر بََِل َشكٍّ قال ابن حزم : أَمَّ

، َوإِنََّما ِهَي ِصفَةٌ  -َعلَْيِه السَََّلُم  - َعَرفَهُْم بِأَْعيَانِِهْم، َوََل َدلِيَل فِيهَا َعلَى َذلَِك أَْصَلا

ُ تََعالَى فِيِهْم لِيَُميُِّزوهَا ِمْن أَْنفُِسِهْم.َوَصفَهَا   َّللاَّ

 [ ٥٥قَْوله تََعالَى }فََل تُْعِجْبَك أَْمَوالُهُْم َوَل أَْوَلُدهُْم{ ]التوبة: ■ 

ُ َعْنهُْم  -قال ابن حزم: قَْد َكاَن لِْلفَُضََلِء ِمْن اِْلَْنَصاِر  اِْلَْمَواُل اْلَواِسَعةُ،  -َرِضَي َّللاَّ

ةٌ  -ِْلَْوََلُد النَُّجبَاُء اْلَكثِيُر: َكَسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ، َوأَبِي َطْلَحةَ، َوَغْيِرِهَما َوا فَهَِذِه ِصفَةٌ َعامَّ

اِدُق، َواْلُمنَافُِق، فَأََمَر تََعالَى فِي اْْليَِة أَْن ََل تُْعِجبَهُ أَْمَوالَهُْم، َوََل   يَْدُخُل فِيهَا اْلفَاِضُل الصَّ
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َب اْلُمنَافِقِيَن ِمْنهُْم بِتِْلَك اِْلَْمَواِل َويَُموتُوا أَْوََلدَ  َ تََعالَى يُِريُد أَْن يَُعذِّ ا، ِِلَنَّ َّللاَّ هُْم، ُعُموما

ا َوََل بُدَّ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُكفَّارا  َوبِاَّلَلَّ

َدقَاِت{ ]التوبة■  [ إلَى قَْوله تََعالَى ٥2: َوقَاَل تََعالَى }َوِمْنهُْم َمْن يَْلِمُزَك فِي الصَّ

 [ ٥١}َراِغبُوَن{ ]التوبة: 

، َوََل بَِدلِيٍل َعلَى ُكْفِر َمْن فََعَل هََذا، َولَِكنَّهَا  قال ابن حزم: َوهََذا ََل يَُدلُّ أَْلبَتَّةَ ََل بِنَصٍّ

.  َمْعِصيَةٌ بََِل َشكٍّ

[ إلَى قَْوله تََعالَى }َذلَِك ٦0{ ]التوبة: َوقَاَل تََعالَى }َوِمْنهُُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَّبِيَّ ■ 

 [ .٦٢اْلِخْزُي اْلَعِظيُم{ ]التوبة: 

 ِ  -قال ابن حزم: َوهَِذِه اْْليَةُ لَْيَس فِيهَا َدلِيٌل َعلَى ُكْفِر َمْن قَاَل ِحينَئٍِذ: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  أُُذٌن، َوإِنََّما يَُكونُ  -َصلَّى َّللاَّ ا َمْن قَاَل َذلَِك، َوآَذى َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى  -َكافِرا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بَْعَد نُُزوِل النَّْهِي َعْن َذلَِك، َونُُزوِل اْلقُْرآِن بِأَنَّ َمْن فََعَل َذلَِك فَهَُو َكافٌِر،  -َّللاَّ

َ تََعالَى َوَرُسولَهُ  ُ  -َوأَنَّ َمْن َحادَّ َّللاَّ ا فِيهَا. -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ  فَلَهُ َجهَنَُّم َخالِدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَْد َجاَء أَنَّ ُعَمَر قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ ِ إنَّك  -َصلَّى َّللاَّ ِ يَا َرُسوَل َّللاَّ َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َِلََحبُّ إلَيَّ ِمْن ُكلِّ أََحٍد إَلَّ نَْفِسي، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ َكََلما

ا اْْلَن فَأَْنَت أَحَ  بُّ َمْعنَاهُ أَنَّهُ ََل يُْؤِمُن َحتَّى يَُكوَن أََحبَّ إلَْيِه ِمْن نَْفِسِه، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: أَمَّ

 إلَيَّ ِمْن نَْفِسي.

َل َعلَْيِهْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُهُْم بَِما فِي قُلُوبِِهْم قُِل اْستَْهِزئُوا َوقَاَل تََعالَى }يَْحَذُر اْلُمنَافِقُوَن أَْن تُنَزَّ 

َ ُمْخِرٌج َما تَْحَذُروَن{ ]التوبة:   [٦٢إِنَّ َّللاَّ

ا ََل نَصَّ فِيهَا َعلَى قَْوٍم بِأَْعيَانِِهْم فَََل ُمتََعلََّق فِيهَا ِِلََحٍد  قال ابن حزم: َوهَِذِه اْْليَةُ أَْيضا

 َذا اْلَمْعنَى.فِي هَ 

[ إلَى قَْوله ٦٥َوقَاَل تََعالَى }َولَئِْن َسأَْلتَهُْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب{ ]التوبة: ■ 

 [ .٦٦تََعالَى }َكانُوا ُمْجِرِميَن{ ]التوبة: 

نِِهْم َولَِكنَّ التَّْوبَةَ َمْبُسوطَةٌ قال ابن حزم : هَِذِه بََِل َشكٍّ فِي قَْوٍم َمْعُروفِيَن َكفَُروا بَْعَد إيَما

لَهُْم بِقَْولِِه تََعالَى }إِْن نَْعُف َعْن طَائِفٍَة ِمْنُكْم نَُعذِّْب طَائِفَةا بِأَنَّهُْم َكانُوا ُمْجِرِميَن{ 

ُ [ فََصحَّ أَنَّهُْم أَْظهَُروا التَّْوبَةَ َوالنََّداَمةَ َواْعتََرفُوا بَِذْنبِِهْم، فَ ٦٦]التوبة:  ِمْنهُْم َمْن قَبَِل َّللاَّ

تِهَا، َوِمْنهُْم َمْن لَْم تَِصحَّ تَْوبَتُهُ فِي  تََعالَى تَْوبَتَهُ فِي اْلبَاِطِن ِعْنَدهُ لِِعْلِمِه تََعالَى بِِصحَّ

ا فِي الظَّاِهِر فَقَْد تَاَب َجِميُعهُْم بِنَصِّ   اْْليَِة.. اْلبَاِطِن فَهُْم اْلُمَعذَّبُوَن فِي اْْلِخَرِة، َوأَمَّ
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[ إلَى قَْوله تََعالَى }َعَذاٌب ُمقِيٌم{ ٦٣َوقَاَل تََعالَى }اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت{ ]التوبة: ■ 

ةٌ لَْم يَْقِصُد بِهَا إلَى التَّْعِريِف لِقَْوٍم ٢٣]المائدة:  [ . قال ابن حزم: فَهَِذِه ِصفَةٌ َعامَّ

 اِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمنَافٍِق َوُمنَافِقٍَة.بِأَْعيَانِِهْم، َوهَِذِه َحقٌّ وَ 

[ إلَى ٣٢َوقَاَل تََعالَى }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم{ ]التوبة: ■ 

 [ ٣٢قَْوله تََعالَى }َوَل نَِصيٍر{ ]التوبة 

نَّ هَُؤََلِء َكانُوا َمْعُروفِيَن بِأَْعيَانِِهْم َوأَنَّهُْم قَالُوا قال ابن حزم: َوهَِذِه اْْليَةُ تَُدلُّ َعلَى أَ 

ا لَهُ  ُ تََعالَى }فَإِْن يَتُوبُوا يَُك َخْيرا ا قَاَل َّللاَّ ْم َكلَِمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إْسََلِمِهْم، َولَِكْن لَمَّ

ُ َعَذاباا أَلِيما  ْبهُُم َّللاَّ َ تََعالَى بََذَل لَهُْم التَّْوبَةَ ٣٢ا{ ]التوبة: َوإِْن يَتََولَّْوا يَُعذِّ [ َصحَّ أَنَّ َّللاَّ

ْن أََحاطَهَا ِمْنهُْم َوُكلُّهُْم بََِل َشكٍّ أَْظهََر التَّْوبَةَ.  َوقَبِلَهَا ِممَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِ  -َوبُْرهَاُن َذلَِك: َحلِفُهُْم َوإِْنَكاُرهُْم فَََل ُمتََعلََّق لَهُْم فِي هَِذِه اْْليَِة   اَّلَلَّ

َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضلِِه{ ]التوبة: ■  [ إلَى قَْوله ٣٥َوقَاَل تََعالَى }َوِمْنهُْم َمْن َعاهََد َّللاَّ

 [ ٣٣تََعالَى }يَْكِذبُوَن{ ]

ُ تََعالَى يَْعِرفُهَا ُكلُّ َمنْ  ا ِصفَةٌ أَْوَرَدهَا َّللاَّ فََعَل َذلَِك ِمْن نَْفِسِه،  قال ابن حزم: َوهَِذِه أَْيضا

ا ََل  ينَا أَثَرا َولَْيَس فِيهَا نَصٌّ َوََل َدلِيٌل، َعلَى أَنَّ َصاِحبَهَا َمْعُروٌف بَِعْينِِه، َعلَى أَنَّهُ قَْد ُروِّ

، َوفِيِه أَنَّهَا نََزلَْت فِي ثَْعلَبَةَ ْبِن َحاِطٍب  ْدِريٌّ َمْعُروٌف.. َوهََذا بَاِطٌل، ِِلَنَّ ثَْعلَبَةَ بَ  -يَِصحُّ

َجاَء ثَْعلَبَةُ ْبُن َحاِطٍب بَِصَدقَتِِه إلَى ُعَمَر فَلَْم يَْقبَْلهَا َوقَاَل: لَْم يَْقبَْلهَا »َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَاَل: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  ٍد: َوهََذا بَاِطٌل قَاَل أَبُو ُمَحمَّ « َوََل أَبُو بَْكٍر، َوََل أَْقبَلُهَا؟ -َصلَّى َّللاَّ

َ تََعالَى أََمَر بِقَْبِض َزَكَواِت أَْمَواِل اْلُمْسلِِميَن، َوأََمَر  ، ِِلَنَّ َّللاَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بََِل َشكٍّ

ا ِعْنَد َمْوتِِه أَْن ََل يَْبقَى فِي َجِزيَرِة اْلَعَرِب ِدينَاِن، فَََل يَْخلُو ثَْعلَبَةُ ِمْن أَْن يَُكوَن مُ  ْسلِما

َوإِْن َكاَن  -فَفََرَض َعلَى أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر قَْبَض َزَكاتِِه َوََل بُدَّ، َوََل فُْسَحةَ فِي َذلَِك 

ا فَفََرَض أَْن ََل يُقِرَّ فِي َجِزيَرِة اْلَعَرِب  . )َوفِي ُرَواتِِه:  -َكافِرا فََسقَطَ هََذا اِْلَثَُر بََِل َشكٍّ

ْحَمِن، َوَعلِيُّ ْبُن يَِزيَد  َمَعاُن ْبُن ِرفَاَعةَ  َوهَُو أَبُو َعْبِد اْلَملِِك  -َواْلقَاِسُم ْبُن َعْبِد الرَّ

( -اِْلَْلهَانِيُّ   َوُكلُّهُْم ُضَعفَاُء، َوِمْسِكيُن ْبُن بَُكْيٍر لَْيَس بِاْلقَِويِّ

ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِ ■  َدقَاِت{ ]التوبة: َوقَاَل تََعالَى }الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِّ [ ٣١يَن فِي الصَّ

إلَى قَْوله تََعالَى }الفاسقين َ{ َوقَاَل تََعالَى }َوَل تَُصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم َماَت أَبَداا{ 

 [2٢[ إلَى قَْوله تََعالَى }َوَماتُوا َوهُْم فَاِسقُوَن{ ]التوبة: 2٢]التوبة: 

ْمنَا هَِذِه اْْليَةَ وَ  َرةٌ َعْن هََذا اْلَمَكاِن؛ ِِلَنَّهَا ُمتَِّصلَةُ اْلَمَعانِي قال ابن حزم: قَدَّ ِهَي ُمَؤخَّ

ِ ْبِن أُبَيٍّ ... هَِذِه اْْليَاُت فِيهَا: أَنَّ  ا فِي أَْمِر َعْبِد َّللاَّ هُْم بِاَلَّتِي َذَكْرنَا قَْبلَهَا، ِِلَنَّهَُما َجِميعا

ِعيَن ِمْن المؤمنين َويَسْ  ا بََِل ِخََلٍف ِمْن  -َخُروَن ِمْنهُْم يَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِّ َوهََذا لَْيَس ُكْفرا

ا قَْوله تََعالَى }اْستَْغفِْر لَهُْم أَْو َل تَْستَْغفِْر لَهُْم{ ]التوبة:  نَِّة. َوأَمَّ [ 21أََحٍد ِمْن أَْهِل السُّ
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َصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم [ . وقَْوله تََعالَى }َوَل تُ 8٦إلَى قَْوله تََعالَى }اْلفَاِسقِيَن{ ]البقرة: 

ا{ ]التوبة:  [ . فَإِنَّ هََذا ََل يَُدلُّ ٥١[ إلَى قَْوله تََعالَى }فَاِسقُوَن{ ]المائدة: 2٢َماَت أَبَدا

َعلَى تََماِديِهْم َعلَى اْلُكْفِر إلَى أَْن َماتُوا، َولَِكْن يَُدلُّ يَقِيناا َعلَى أَنَّ فِْعلَهُْم َذلَِك ِمْن 

تِِهْم بِاَلَِّذيَن آَمنُوا َغْيُر َمْغفُوٍر لَهُْم، ِِلَنَّهُْم َكفَُروا فِيَما َخََل، فََكاَن َما َسلََف ِمْن ُسْخِريَّ 

ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن، َوُسْخِريَّتُهُْم بِاَلَِّذيَن ََل  ُكْفِرِهْم ُموِجباا أَْن يُْغفََر لَهُْم لَْمُزهُْم اْلُمطَّوِّ

َوأَنَّهُْم َماتُوا َعلَى اْلفِْسِق ََل َعلَى اْلُكْفِر، بَْل  -َوإِْن تَابُوا ِمْن ُكْفِرِهْم  -ْهَدهُْم يَِجُدوَن إَلَّ جَ 

ينَا.. َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل:  . بُْرهَاُن َذلَِك: َما ُروِّ ِ »هََذا َمْعنَى اْْليَِة بََِل َشكٍّ ا تُُوفَِّي َعْبُد َّللاَّ لَمَّ

ِ ْبُن أُبَيٍّ اْبُن َسلُ  ِ إلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َجاَء اْبنُهُ َعْبُد َّللاَّ فََسأَلَهُ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ا يَُكفُِّن فِيِه أَبَاهُ فَأَْعطَاهُ ثُمَّ َسأَلَهُ أَْن يَُصلَِّي َعلَْيِه؟ فَقَاَم َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى  -يُْعِطيَهُ قَِميصا

ُ َعلَْيِه وَ  ِ  -َسلََّم َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِيَُصلَِّي َعلَْيِه، فَقَاَم ُعَمُر َوأََخَذ بِثَْوِب َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ُ أَْن تَُصلَِّي َعلَْيِه؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ أَتَُصلِّي َعلَْيِه َوقَْد نَهَاَك َّللاَّ  -فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ُ ُ تََعالَى فَقَاَل }اْستَْغفِْر لَهُْم أَْو َل تَْستَْغفِْر لَهُْم{  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ إنََّما َخيََّرنِي َّللاَّ

ةا{ ]التوبة: 21]التوبة:  [ َوَسأَِزيُد َعلَى السَّْبِعيَن قَاَل: 21[ إلَى قَْوله تََعالَى }َسْبِعيَن َمرَّ

ِ  إنَّهُ ُمنَافٌِق؟ فََصلَّى َعلَْيهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ُ تََعالَى }َوَل  -َصلَّى َّللاَّ فَأَْنَزَل َّللاَّ

ا َوَل تَقُْم َعلَى قَْبِرِه{ ]التوبة:  ُد [ « 2٢تَُصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم َماَت أَبَدا قَاَل ُمْسلٌِم: نا ُمَحمَّ

ِ ْبِن ُعَمَر بِإِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ،  -قَطَّاُن هَُو اْبُن َسِعيٍد الْ  -ْبُن اْلُمثَنَّى نا يَْحيَى  َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

ََلةَ َعلَْيِهمْ »َوَزاَد  ِ ْبَن أُبَيٍّ اْلَمْوُت، »وَعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل «... فَتََرَك الصَّ ا َحَضَر َعْبَد َّللاَّ لَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فََدَخَل َعلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ فََجَرى بَْينَهَُما  -ى َّللاَّ

: قَْد أَْفقَهُ َما تَقُوُل َولَِكْن ُمنَّ َعلَيَّ اْليَْوَم َوَكفِّنِّي بِقَ  ِ ْبُن أُبَيٍّ ِميِصَك َكََلٌم فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاَّ

؟ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فََكفَّنَهُ َرُسو ِ هََذا، َوَصلِّ َعلَيَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُل َّللاَّ بِقَِميِصِه  -َصلَّى َّللاَّ

ُ أَْعلَُم  -« َوَصلَّى َعلَْيهِ  ِ  -َوَّللَاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَيَّ َصََلٍة َكانَْت، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بِيَِة: َكلَِمةا َحَسنَةا، قَاَل اْلَحَكُم: فََسأَْلت ِعْكِرَمةَ لَْم يَْخَدْع إْنَساناا قَطُّ َغْيَر أَنَّهُ قَاَل يَْوَم اْلُحَديْ 

ا طََواَف هََذا اْلبَْيِت،  دا َما هَِذِه اْلَكلَِمةُ؟ قَاَل: قَالَْت قَُرْيٌش: يَا أَبَا َحبَّاٍب إنَّا قَْد َمنَْعنَا ُمَحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم صَ  -َولَِكنَّا نَأَْذُن لَك؟ فَقَاَل: ََل، لِي فِي َرُسوِل َّللاَّ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  -لَّى َّللاَّ

 ...." 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَتَى النَّبِيُّ »َوعَن َجابِرا يَقُوُل:  ِ ْبِن أُبَيٍّ  -َصلَّى َّللاَّ َوقَْد  -قَْبَر َعْبِد َّللاَّ

ِمْن ُحْفَرتِِه، فََوَضَعهُ َعلَى ُرْكبَتَْيِه، َوأَْلبََسهُ  فََوقََف فَأََمَر بِِه فَأُْخِرجَ  -ُوِضَع فِي ُحْفَرتِِه 

ُ أَْعلَُم.« قَِميَصهُ، َونَفََث َعلَْيِه ِمْن ِريقِهِ   ، َوَّللَاَّ

ةَ َما قُْلنَاهُ لُِوُجوٍه: أََحُدهَا   ظَاِهُر اْْليَِة َكَما قُْلنَا  -قَاَل ابن حزم : فَهََذا ُكلُّهُ يُوِجُب ِصحَّ

َ تََعالَى قَْد نَهَى النَّبِيَّ  -ْم َكفَُروا قَْبُل، َوَماتُوا َعلَى اْلفِْسِق. َوالثَّانِي ِمْن أَنَّهُ  َصلَّى  -أَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َواْلُمْؤِمنِيَن َعْن اَِلْستِْغفَاِر ُجْملَةا لِْلُمْشِرِكيَن بِقَْولِِه تََعالَى }َما َكاَن  -َّللاَّ

[ إلَى قَْوله تََعالَى 00٢َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغفُِروا لِْلُمْشِرِكيَن{ ]التوبة:  لِلنَّبِيِّ 

ْن تَبَيََّن 00١}أَْصَحاِب اْلَجِحيِم{ ]البقرة:  [ فَلَْو َكاَن اْبُن أُبَيٍّ َوَغْيُرهُ ِمْن اْلَمْذُكوِريَن ِممَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -لِلنَّبِيِّ  ُ  -لََما اْستَْغفََر لَهُْم النَّبِيُّ  -بََِل َشكٍّ  -أَنَّهُْم ُكفَّاٌر  - َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه  -َوََل َصلَّى َعلَْيِه. َوََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَظُنَّ بِالنَّبِيِّ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

لَْم يَْعلَْم قَطُّ أَنَّ َعْبَد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َربَّهُ فِي َذلَِك، فََصحَّ يَقِيناا أَنَّهُ أَنَّهُ َخالََف  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ِ ْبَن أُبَيٍّ َواْلَمْذُكوِريَن ُكفَّاٌر فِي اْلبَاِطِن.. َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب ْبِن َحْوٍر َعْن أَبِيِه قَاَل:  َّللاَّ

ا َحَضَرْت أَبَا طَالٍِب » ِ لَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَوفَاةُ َجاَءهُ َرُسوُل َّللاَّ فََوَجَد ِعْنَدهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ِ ْبَن أَبِي أَُميَّةَ ْبِن اْلُمِغيَرِة فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبَا َجْهٍل، َوَعْبَد َّللاَّ يَا  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ ِ ْبُن أَبِي َعمِّ قُْل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ ِ؟ فَقَاَل أَبُو َجْهٍل، َوَعْبُد َّللاَّ  َكلَِمةا أَْشهَُد لََك بِهَا ِعْنَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَُميَّةَ: أَتَْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَّلِِب، فَلَْم يََزْل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اِن َعلَْيِه تِْلَك اْلَمقَالَةَ، َحتَّى قَاَل أَبُو طَالٍِب، آِخُر َما َكلََّمهُْم بِِه: َعلَى يَْعِرُضهَا َعلَْيِه َويُِعيدَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَّلِِب، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ َِلَْستَْغفَِرنَّ لََك َما  -َصلَّى َّللاَّ أََما َوَّللَاَّ

ُ تََعالَى }َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا{ ]التوبة: لَْم أُْنهَ َعْنَك فَأَنْ  قَاَل « [ اْْليَةَ؟00٢َزَل َّللاَّ

ٍد: فََصحَّ أَنَّ النَّْهَي َعْن اَِلْستِْغفَاِر لِْلُمْشِرِكيَن نََزَل بَِمكَّةَ  فََصحَّ يَقِيناا  -بََِل َشكٍّ  -أَبُو ُمَحمَّ

ِ ْبَن أُبَيٍّ ُمْشِرٌك َولَْو أَْيقََن أَنَّهُ ُمْشِرٌك لََما َصلَّى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ  لَْم يُوقِْن أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

ِ ْبِن أُبَيٍّ  ، َوََل اْستَْغفََر لَهُ، َوَكَذلَِك تَْعِديُد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َمقَاََلِت َعْبِد َّللاَّ  َعلَْيِه أَْصَلا

ْل بَِغْيِرِه. اْبِن َسلُوَل: ََل، َولَْو  َح بَِذلَِك، َوقََصَد إلَْيِه، َولَْم يُطَوِّ ا لََصرَّ َكاَن ِعْنَدهُ َكافِرا

َب ُعَمُر ِمْن ُمَعاَرَضِة النَّبِيِّ  -َوالثَّالُِث  ُ َعلَْيِه  -َشكَّ اْبُن َعبَّاٍس، َوَجابٌِر، َوتََعجَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ فِي َصََلتِِه َعلَى َعبْ  -َوآلِِه َوَسلََّم  ، َوإِْقَراِرِه بِأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ ْبِن أُبَيٍّ ُ َعلَْيِه  -ِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ابُِع  -َوَسلََّم  َ تََعالَى إنََّما نَهَى نَبِيَّهُ  -أَْعَرُف ِمْنهُ. َوالرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ََلِة َعلَْيِهْم َواَِلْستِغْ  فَاِر لَهُْم فَقَْط، َولَْم يَْنهَ َسائَِر اْلُمْسلِِميَن َعْن َذلَِك، َوهََذا ََل نُْنِكُرهُ، الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَْد َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ََل يَُصلِّي َعلَى َمْن َعلَْيِه َدْيٌن ََل يُْتَرُك لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ََلِة َعلَْيِهْم. فََصحَّ يَقِيناا بِهََذا أَنَّ َمْعنَى اْْليَاِت إنََّما هَُو أَنَّهُْم َوفَاٌء َويَأُْمُر اْلُمْسلِِميَن بِ  الصَّ

َواْلُمْسلُِموَن. ثُمَّ تَابُوا فِي  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َكفَُروا بَِذلَِك ِمْن قَْولِِهْم، َوَعلَِم بَِذلَِك النَّبِيُّ 

ُ ظَاِهِر اِْلَْمِر، فَِمْنهُْم ِمْن عَ  ُ تََعالَى أَنَّ بَاِطنَهُ َكظَاِهِرِه فِي التَّْوبَِة، َوِمْنهُْم َمْن َعلَِم َّللاَّ لَِم َّللاَّ

َوََل أََحٌد ِمْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -تََعالَى أَنَّ بَاِطنَهُ ِخََلُف ظَاِهِرِه، َولَْم يَْعلَْم َذلَِك النَّبِيُّ 

 اْلُمْسلِِميَن.

ِ{ ]التوبة: َوقَاَل تََعالَى }فَ ■  [ إلَى قَْوله 20ِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخَلَف َرُسوِل َّللاَّ

 تََعالَى }َوهُْم َكافُِروَن{

قال ابن حزم: اْْليَةَ لَْيَس فِيهَا نَصٌّ َعلَى أَنَّهُْم َكفَُروا بَِذلَِك، َولَِكنَّهُْم أَتَْوا َكبِيَرةا ِمْن 

ُ تََعالَى هَُؤََلِء بِأَْعيَانِِهْم فِي ُسوَرِة اْلفَْتِح.اْلَكبَائِِر َكانُوا بِهَا   ُعَصاةا فَاِسقِيَن، َوقَْد َذَكَر َّللاَّ

وُل َوبَيََّن تََعالَى هََذا الَِّذي قُْلنَاهُ هُنَالَِك بِِزيَاَدٍة َعلَى َما َذَكَرهُْم بِِه هَاهُنَا، فَقَاَل تََعالَى }َسيَقُ 

ُ 00ِلَْعَراِب{ ]الفتح: لََك اْلُمَخلَّفُوَن ِمَن ا ا{ فَنَصَّ َّللاَّ [ إلَى قَْوله تََعالَى }َعَذاباا أَلِيما

ُ تََعالَى نَبِيَّهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََعالَى َعلَى أَنَّ أُولَئَِك اْلُمَخلَّفِيَن الَِّذيَن أََمَر َّللاَّ أَْن ََل  -َصلَّى َّللاَّ
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ُ تََعالَى  يَُصلَِّي َعلَى أََحٍد ِمْنهُْم َماتَ  ِ َوبَِرُسولِِه، َواَلَِّذيَن أََمَر َّللاَّ ا، َوأَنَّهُْم َكفَُروا بِاَّلَلَّ أَبَدا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَبِيَّهُ  أَْن ََل تُْعِجبَهُ أَْمَوالَهُْم َوََل أَْوََلَدهُْم، َوأَنَّهُ تََعالَى أََراَد أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

َكافُِروَن: أَنَّهُْم َمْقبُولَةٌ تَْوبَتُهُْم إْن تَابُوا فِي ظَاِهِر أَْمِرِهْم، َوفِي اْلُحْكِم  تَْزهََق أَْنفُُسهُْم َوهُمْ 

 ِ ا إَذا ُدِعَي بَْعَد َمْوِت َرُسوِل َّللاَّ  -بِأَنَّ بَاِطنَهُْم: أَنَّ َمْن َكاَن ِمْنهُْم َصِحيَح التَّْوبَِة ُمِطيعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ  -َصلَّى َّللاَّ ا، َوأَنَّ َمْن تََولَّى َعذَّبَهُ َّللاَّ ا َعِظيما إلَى اْلِجهَاِد فََسيُْؤتِيِه أَْجرا

ا...  تََعالَى َعَذاباا أَلِيما

ُروَن ِمَن اِلَْعَراِب{ ]التوبة: ■  [ إلَى قَْوله تََعالَى }َعَذاٌب ١1َوقَاَل تََعالَى }َوَجاَء اْلُمَعذِّ

 أَلِيٌم{

ا، ِِلَنَّهُ تََعالَى أَْخبََر أَنَّ بَْعَضهُْم ُكفَّاٌر، إَلَّ أَنَّ قال ابن حزم: َوهَِذِه ا ْْليَةُ تُبَيُِّن َما قُْلنَاهُ نَص ا

ا اْلُمْبِطنُوَن لِْلُكْفِر ِمْنهُْم فَلَْم يَْعلَْمهُْم النَّبِيُّ  َوََل َعلَِمهُْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُكلَّهُْم ُعَصاةٌ، فَأَمَّ

ُ تََعالَى فَقَْط. أََحٌد ِمْنهُمْ   إَلَّ َّللاَّ

بِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك{ ]التوبة: ■  [ إلَى قَْولِِه }َعِن ١٢َوقَاَل تََعالَى }إِنََّما السَّ

 [١٦اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن{ ]التوبة: 

 ُ ُ َعلَى قُلُوبِِهْم، َوهَِذِه َكاَلَّتِي قَْبلَهَا، َوقَْد قُْلنَا: إنَّ فِيِهْم َمْن َكفََر، فَأ ولَئَِك الَِّذيَن طَبََع َّللاَّ

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ{ ]التوبة:  َ تََعالَى أَْرَجأَ أَْمَرهُْم بِقَْولِِه تََعالَى }َوَسيََرى َّللاَّ [ ١٢َولَِكنَّ َّللاَّ

. 

[ ١٥نُوا يَْكِسبُوَن{ ]التوبة: َوَكَذلَِك أَْخبََر تََعالَى أَنَّ }َوَمأَْواهُْم َجهَنَُّم َجَزاءا بَِما َكا■ 

َوَجهَنَُّم تَُكوُن َجَزاءا َعلَى اْلُكْفِر َوتَُكوُن َجَزاءا َعلَى اْلَمْعِصيَِة، َوَكَذلَِك ََل يَْرَضى تََعالَى 

 َعْن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن، َوإِْن لَْم يَُكونُوا َكافِِريَن.

َ ١٣ا َونِفَاقاا{ ]التوبة: َوقَاَل تََعالَى }اِلَْعَراُب أََشدُّ ُكْفرا ■  [ إلَى قَْوله تََعالَى }إِنَّ َّللاَّ

 َغفُوٌر َرِحيٌم{ 

ٍد  ا فِي اْلبَاِطِن؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ  -َوهَِذِه اْْليَاُت ُكلُّهَا تُبَيُِّن نَصَّ َما قُْلنَاهُ ِمْن أَنَّ فِيِهْم ُكفَّارا

 ُ هُْم إَلَّ -َرِحَمهُ َّللاَّ ا َرُسولُهُ  : ََل يَْعلَُم ِسرَّ ُ تََعالَى، َوأَمَّ  فَََل. -َعلَْيِه السَََّلُم  -َّللاَّ

ْن َحْولَُكْم ِمَن اِلَْعَراِب ُمنَافِقُوَن{ ]التوبة: ■  [ إلَى قَْوله تََعالَى 010َوقَاَل تََعالَى }َوِممَّ

ٍد: هَِذِه اْْليَةُ ُمبَيِّ 020}َسِميٌع َعلِيٌم{ ]البقرة:  نَةٌ نَصَّ َما قُْلنَاهُ بَيَاناا ََل [ ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ََل ِمْن اِْلَْعَراِب،  -ََل يَْعلَُم اْلُمنَافِقِيَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يَُخالِفَهُ ِمْن أَنَّ النَّبِيَّ 

َ تََعالَى يَْعلَُمهُْم، َوأَنَّ مِ  -َوََل ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة  ُ تََعالَى َولَِكنَّ َّللاَّ ْنهُْم َمْن يَتُوُب فَيَْعفُو َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْنهُ، َوأَنَّ النَّبِيَّ  َمأُْموٌر بِأَْخِذ َزَكَواِت َجِميِعِهْم َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم.  ظَاِهِر اْْلِ
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ا ■  ا ِضَرارا ا{ ]التوبة: َوقَاَل تََعالَى }َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجدا [ إلَى قَْوله تََعالَى 01٣َوُكْفرا

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم{ ]التوبة:   [001}إَِل أَْن تَقَطََّع قُلُوبُهُْم َوَّللاَّ

ُ تََعالَى صِ  ْدَق َوفِيهَا، أَنَّ بُْنيَانَهُْم لِْلَمْسِجِد قََصُدوا بِِه اْلُكْفَر، ثُمَّ أَْظهَُروا التَّْوبَةَ، فََعلَِم َّللاَّ

 َصَدَق فِيهَا، َوَكِذَب َمْن َكَذَب فِيهَا.َمْن 

[ 001َونََعْم }َل يََزاُل بُْنيَانُهُُم الَِّذي بَنَْوا ِريبَةا فِي قُلُوبِِهْم إَِل أَْن تَقَطََّع قُلُوبُهُْم{ ]التوبة: 

ُ تََعالَى أَنَّ َمْن أَْذنََب َذْنباا فَُمْمِكٌن أَْن ََل يَْغفَِرهُ  ا َحتَّى يَُعاقِبَهُ َعلَْيِه، َوهََذا  َوقَْد قَدََّم َّللاَّ لَهُ أَبَدا

 ُمْقتََضى هَِذِه اْْليَِة.

[ إلَى قَْوله تََعالَى 08٢َوقَاَل تََعالَى }َوإَِذا َما أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنهُْم َمْن يَقُوُل{ ]التوبة: ■ 

قَائِلِيَن بَِذلَِك َمْعُروفُوَن بِأَْعيَانِِهْم لَِكنَّهَا }َل يَْفقَهُوَن{ فَهَِذِه ََل َدلِيَل فِيهَا أَْصَلا َعلَى أَنَّ الْ 

ُ تََعالَى يَْعِرفُونَهَا ِمْن أَْنفُِسِهْم إَذا َسِمُعوهَا فَقَْط.  ِصفَةٌ َوَصفَهَا َّللاَّ

ُسوِل{]النور ■  ِ َوبِالرَّ  إلَى قَْوله تََعالَى }هُمُ   [٢٣َوقَاَل تََعالَى }َويَقُولُوَن آَمنَّا بِاَّللَّ

 اْلفَائُِزوَن{ 

 لَْيَس فِي هَِذِه اْْليَِة بَيَاٌن أَنَّهُْم َمْعُروفُوَن بِأَْعيَانِِهْم َوإِنََّما ِهَي ِصفَةٌ َمْن َسِمَعهَا َعَرفَهَا ِمنْ 

 نَْفِسِه، َوِهَي تَْخُرُج َعلَى َوْجهَْيِن:

ا َوهَُو أَْن يَ  -أََحُدهَُما  ِ أَْن يَُكوَن َمْن فََعَل َذلَِك َكافِرا  -ْعتَقَِد النِّفَاَر َعْن ُحْكِم َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ٌد. -َصلَّى َّللاَّ  َويَِديُن بِأَْن ََل يَْرَضى بِِه فَهََذا ُكْفٌر ُمَجرَّ

 يَْنقَِسُم قِْسَمْيِن: -َواْلَوْجهُ الثَّانِي 

ا  -أََحُدهَُما  لِهََواهُ فِي الظُّْلِم َوُمَحابَاِة نَْفِسِه َعاِرفاا بِقُْبِح فِْعلِِه فِي أَْن يَُكوَن فَاِعٌل َذلَِك ُمتَّبِعا

ا أَنَّ اْلَحقَّ فِي ِخََلِف فِْعلِِه  ا. -َذلَِك َوُمْعتَقِدا  فَهََذا فَاِسٌق، َولَْيَس َكافِرا

ْنَساٍن فِي أَنَّهُ قَْد َشَغفَهُ  -َوالثَّانِي  ا ِْلِ ا نَْفَسهُ أَْن يَْفَعَل َذلَِك ُمقَلِّدا تَْعِظيُمهُ إيَّاهُ َوُحبُّهُ ُموِهما

، َوهَِذِه اْلُوُجوهُ ُكلُّهَا َمْوُجوَدةٌ فِي النَّاِس فَأَْهُل هََذْيِن اْلقِْسَمْيِن اْْلَخَرْيِن  أَنَّهُ َعلَى َحقٍّ

ا َويَُكوُن َمْعنَى قَْوله تََعالَى }َوَما أُولَئِ  َك بِاْلُمْؤِمنِيَن{ ُمْخِطئُوَن ُعَصاةٌ َولَْيُسوا ُكفَّارا

ِ تََعالَى فَهَُو إيَماٌن، َوُكلَّ ٢٢]المائدة:  [ أَْي َوَما أُولَئَِك بِاْلُمِطيِعيَن، ِِلَنَّ ُكلَّ طَاَعٍة َّلِلَّ

ِ تََعالَى فِي َشْيٍء َما فَهَُو َغْيُر ُمْؤِمٍن فِ  ا َّلِلَّ ِ تََعالَى، فََمْن لَْم يَُكْن ُمِطيعا ي إيَماٍن طَاَعةٌ َّلِلَّ

ِ تََعالَى. -َذلَِك الشَّْيِء بَِعْينِِه  ا هَُو فِيِه ُمِطيٌع َّلِلَّ  َوإِْن َكاَن ُمْؤِمناا فِي َغْيِر َذلَِك ِممَّ

 [ ٢١َوقَاَل تََعالَى }إِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]اِلنفال: ■ 

  َ ا لَْيَس فِيِه بَيَاٌن بِأ نَّهُْم قَْوٌم َمْعُروفُوَن بِأَْعيَانِِهْم َوإِنََّما هَُو َخبٌَر َعْن قَائِلِيَن قَالُوا هََذا أَْيضا

 ذلك.
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َوقَاَل تََعالَى }َوإِْذ قَالَْت طَائِفَةٌ ِمْنهُْم يَا أَْهَل يَْثِرَب َل ُمقَاَم لَُكْم فَاْرِجُعوا{ ]اِلحزاب: ■ 

0٢] 

ا ُمْمِكٌن أَْن يَقُولَهُ  ا َوُجْبناا، َوهََذا أَْيضا ا قَْوٌم ُمْسلُِموَن َخَورا يَهُوٌد، َوُمْمِكٌن أَْن يَقُولَهُ أَْيضا

 ِ ُ  -َوإِْذ ُكلُّ َذلَِك ُمْمِكٌن فَََل يَُجوُز اْلقَْطُع ِمْن أَْجِل هَِذِه اْْليَِة َعلَى أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 افِقُوَن.َكاَن يَْعِرُف أَنَّهُْم ُمنَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

{ ]اِلحزاب: ■  ِ تََعالَى }َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنهُُم النَّبِيَّ [ إلَى قَْوله تََعالَى 0٢قَْوُل َّللاَّ

ِ َمْسئُوَل{ ]اِلحزاب:  [ فَإِنَّ هََذا قَْد ُرِوَي أَنَّهُ َكاَن نََزَل فِي بَنِي 0٥}َوَكاَن َعْهُد َّللاَّ

َولَِكنَّهَا َكانَْت َوْهلَةا فِي  -ْم اِْلَفَاِضُل اْلبَْدِريُّوَن اِْلُُحِديُّوَن َوهُ  -َحاِرثَةَ، َوبَنِي َسلََمةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْستِْئَذانِِهْم النَّبِيَّ  يَْوَم اْلَخْنَدِق، َوقَْولُهُْم }إِنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ{  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َولِيُّهَُما{ ]آل [ َوفِيِهَما نََزلَْت }إِْذ هَمَّ 0٢]اِلحزاب:  ْت طَائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشَل َوَّللاَّ

ِ يَقُوُل: فِينَا نََزلَْت }إِْذ هَمَّْت طَائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن 088عمران:  [ . عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ُ َولِيُّهَُما{ ]آل عمران:  ئِفَتَاِن بَنُو َحاِرثَةَ َوبَنُو [ قَاَل َجابٌِر: نَْحُن الطَّا088تَْفَشَل َوَّللاَّ

 َسلََمةَ.

ُ َولِيُّهَُما{ ]آل عمران:  [ ؟ 088قَاَل َجابٌِر: َوَما نُِحبُّ أَنَّهَا لَْم تَْنِزْل لِقَْولِِه تََعالَى }َوَّللاَّ

، فَبَطََل التَّ  ٍد: َمَع أَنَّهُ لَْيَس فِي اْْليَِة أَنَّ هََذا ُكْفٌر أَْصَلا ِ تََعالَى قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َعلُُّق بِهَا َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

قِيَن ِمْنُكْم{ ]اِلحزاب: ■  ُ اْلُمَعوِّ [ إلَى قَْوله تََعالَى }َوَكاَن 02َوقَاَل تََعالَى }قَْد يَْعلَُم َّللاَّ

ا{ فَهَِذِه لَْيَس فِيهَا َدلِيٌل َعلَى أَنَّهَا فِي قَْوٍم َمْعرُ  ِ يَِسيرا وفِيَن بِأَْعيَانِِهْم َولَِكنَّهَا َذلَِك َعلَى َّللاَّ

ِ تََعالَى بَْعَدهَا بِيَِسيرٍ   ِصفَةٌ يَْعِرفُهَا ِمْن نَْفِسِه َمْن َسِمَع ِمْنهُْم هَِذِه اْْليَةَ، إَلَّ أَنَّ قَْوَل َّللاَّ

َب اْلُمنَافِقِيَن إِْن َشاَء أَْو يَ  اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويَُعذِّ ُ الصَّ تُوَب َعلَْيِهْم{ ]اِلحزاب: }لِيَْجِزَي َّللاَّ

 [ بَيَاٌن َجلِيٌّ َعلَى بَْسِط التَّْوبَِة لَهُْم..8٢

[ إلَى ٦1َوقَاَل تََعالَى }لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]اِلحزاب: ■ 

ِ تَْبِديَل{ ] [ اْْليَةُ فِيهَا ِكفَايَةٌ لَِمْن َعقََل ٦8اِلحزاب: قَْوله تََعالَى }َولَْن تَِجَد لُِسنَِّة َّللاَّ

َ تََعالَى قََطَع بِأَنَّهُ إْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن، َواَلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم  َمَرٌض، َونََصَح نَْفَسهُ، ِِلَنَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة: لَيُْغِريَنَّ بِِهْم َرُسوَل َّللاَّ ثُمَّ ََل  -َصلَّى َّللاَّ

، فَأَْخبََر تََعالَى أَنَّهُْم يَُكونُوَن إْن لَْم يَْنتَهُوا َمْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِ  فُوا يَُجاِوُرونَهُ فِيهَا إَلَّ قَلِيَلا

َمْعنَاهُ ََل يَُجاِوُرونَهُ  -لُِمَجاَوَرتِِهْم  أَنَّهُ َحالٌ  -َمْلُعونِيَن  -َوإِْعَراُب  -أُِخُذوا َوقُتِّلُوا تَْقتِيَلا 

 إَلَّ قَلِيَلا َمْلُعونِيَن.

ُ تََعالَى َغْيَر هََذا لَقَاَل: َمْلُعونُوَن َعلَى َخبَِر اْبتَِداٍء ُمْضَمٍر ثُمَّ أَكََّد تََعالَى بِ  أَنَّ َولَْو أََراَد َّللاَّ

ُل.هََذا هَُو ُسنَّتَهُ تََعالَى الَّتِي ََل تَتَ   بَدَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَنَْسأَُل َمْن قَاَل: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعلَِمهُْم بِأَْعيَانِِهْم َوَعلَِم  -َصلَّى َّللاَّ

، َوَصحَّ أَنَّهُْم تَا بُوا َولَْم نِفَاقَهُْم، هَْل اْنتَهَْوا أَْو لَْم يَْنتَهُوا؟ فَإِْن قَاَل: اْنتَهَْوا، َرَجَع إلَى اْلَحقِّ

َ تََعالَى، َويُ  ْخبُِر يَْعلَْم بَاِطنَهُْم .. َوإِْن قَاَل: لَْم يَْنتَهُوا، لَْم يَْبُعْد َعْن اْلُكْفِر، ِِلَنَّهُ يَْكِذُب َّللاَّ

لُهَا أَْو بَدَّلَهَا َرُسولُهُ   .-لَْيِه السَََّلُم عَ  -أَنَّهُ تََعالَى بَدََّل ُسنَّتَهُ الَّتِي قَْد أَْخبََر أَنَّهُ ََل يُبَدِّ

َوقَاَل تََعالَى }َوِمْنهُْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك{ إلَى قَْوله تََعالَى }َواتَّبَُعوا أَْهَواَءهُْم{ ]محمد: 

0٢] 

َ تََعالَى فَقَْد طَبََع َعلَى قَْلبِِه فِي اْلَوْجِه الَِّذي َعَصى فِيِه، َولَْو لَْم يَْطبَْع َعلَى  َمْن َعَصى َّللاَّ

َم قَْلبِِه فِيِه لََما َعَصى؟ فَقَْد يُْمِكُن أَْن يَُكوَن هَُؤََلِء ُمنَافِقِيَن فَإِْعََلنُهُْم بِالتَّْوبَِة َماٍح لَِما تَقَ  دَّ

ُ أَْعلَُم بِاْلبَاِطِن..  فِي الظَّاِهِر، َوَّللَاَّ

وا َعلَى أَْدبَاِرِهْم{ ]محم■  ُ 8٥د: َوقَاَل تََعالَى }إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّ [ إلَى قَْوله تََعالَى }َوَّللاَّ

ا، َوََل َدلِيَل    [8٦يَْعلَُم إِْسَراَرهُْم{ ]محمد:  هَِذِه ِصفَةٌ ُمْجَملَةٌ لَِمْن اْرتَدَّ ُمْعلِناا أَْو ُمِسر ا

وَن لِْلُكْفر. -فِيهَا َعلَى أَنَّهُ َعلَْيِه السَََّلُم   َعَرَف أَنَّهُْم ُمنَافِقُوَن ُمِسرُّ

ُ 8١اَل تََعالَى }أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]محمد: قَ ■ِ  [ إلَى قَْوله تََعالَى }َوَّللاَّ

ُ تََعالَى: أَنَّهُ لَْو َشاَء أََراهُْم نَبِيَّهُ ٢1يَْعلَُم أَْعَمالَُكْم{ ]محمد:  ٍد: قَْد بَيََّن َّللاَّ [ ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َوهََذا ََل َشكَّ فِيِه ثُمَّ قَاَل تََعالَى }َولَتَْعِرفَنَّهُْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل{ ]محمد:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -

٢1 ِ ِم إْن َكاَن لَْحُن اْلقَْوِل بُْرهَاناا يَْقطَُع بِِه َرُسوُل َّللاَّ ُ  -[ فَهََذا َكالنَّظَِر اْلُمتَقَدِّ َصلَّى َّللاَّ

ْسََلَم َعلَى أَ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  نَّهُْم ُمنَافِقُوَن، فَإِْظهَاُرهُْم ِخََلُف َذلَِك اْلقَْوِل َوإِْعََلنُهُْم اْْلِ

ْمنَا  -تَْوبَةٌ فِي الظَّاِهِر  ََل يَْقطَُع بِلَْحِن قَْولِِهْم َعلَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوإِْن َكاَن  -َكَما قَدَّ

 هُ فِي اِْلَْغلَِب ََل يَْقطَُع بِِه..َضِميِرِهْم، فَإِنََّما هَُو ظَنٌّ يَْعِرفُ 

[ إلَى قَْوله تََعالَى }َغفُوٌر 0٢َوقَاَل تََعالَى }قَالَِت اِلَْعَراُب آَمنَّا{ ]الحجرات: ■ 

 َرِحيٌم{

يَماُن فِي قُلُوبِِهْم، ِ تََعالَى َغلَبَةا َولَْم يَْدُخْل اْْلِ َ  هََذا َدلِيٌل َعلَى أَنَّهُْم اْستَْسلَُموا َّلِلَّ َولَِكنَّ َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ َل  تََعالَى قَْد بََسطَ لَهُْم التَّْوبَةَ فِي اْْليَِة نَْفِسهَا بِقَْولِِه تََعالَى }َوإِْن تُِطيُعوا َّللاَّ

ِ تََعالَى َولَِرُسولِِه 0٢يَلِْتُكْم ِمْن أَْعَمالُِكْم َشْيئاا{ ]الحجرات:   -[ فَإِْظهَاُرهُْم الطَّاَعةَ َّلِلَّ

ْسََلِم َوُمْبطٌَل َِلَْن يَُكوَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  َعَرَف  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُمْدِخٌل لَهُْم فِي ُحْكِم اْْلِ

 بَاِطنَهُْم.

[ إلَى قَْوله تََعالَى 0٢َوقَاَل تََعالَى }يَْوَم يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت{ ]الحديد: ■ 

ْتُكُم اِلَمَ  { ]الحديد: }َوَغرَّ  [ .0٢انِيُّ

ْنيَا َمَع اْلُمْسلِِميَن، َوهََذا يُبَ  يُِّن فَهَِذِه ِحَكايَةٌ َعْن يَْوِم اْلقِيَاَمِة، َوإِْخبَاٌر بِأَنَّهُْم َكانُوا فِي الدُّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّهُْم لَْم يَُكونُوا َمْعُروفِيَن ِعْنَد النَّبِيِّ  يَن، َوََل ِعْنَد اْلُمْسلِمِ  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ينَا أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -َوهَِذِه اْْليَةُ يَُوافِقُهَا: َما ُروِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ النَّاَس يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَيَقُوُل: َمْن َكاَن يَْعبُُد َشيْ »قَاَل فِي َحِديٍث  -َوَسلََّم  ئاا فَيَْجَمُع َّللاَّ

ْعبُُد فَْليَْتبَْعهُ؟ فَيَْتبَُع َمْن يَْعبُُد الشَّْمَس الشَّْمَس، َويَْتبَُع َمْن يَْعبُُد اْلقََمَر اْلقََمَر، َويَْتبَُع َمْن يَ 

ةُ فِيهَا ُمنَافِقُوهَا  َوَذَكَر اْلَحِديَث.« الطََّواِغيَت الطََّواِغيَت، َوتَْبقَى هَِذِه اِْلُمَّ

[ إلَى قَْوله تََعالَى 2}أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن نُهُوا َعِن النَّْجَوى{ ]المجادلة: َوقَاَل تََعالَى ■ 

، َولَِكنَّ 2}فَبِْئَس اْلَمِصيُر{ ]المجادلة:  ٍد: هَُؤََلِء َمْعُروفُوَن بََِل َشكٍّ [ ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 التَّْوبَةَ لَهُْم َمْبُسوطَةٌ..

ُ َعلَْيِهْم{ ]المجادلة: َوقَاَل تََعالَى }أَلَْم تَ ■  ا َغِضَب َّللاَّ [ إلَى 0٢َر إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوما

 قَْوله تََعالَى }هُُم اْلَخاِسُروَن{

ُءوَن ِمْن ُمَواََلِة اْلُكفَّاِر، فَإِْن َكانُوا َمْعُروفِينَ   َوهَِذِه ِصفَةُ قَْوٍم لَْم يُْسلُِموا إَلَّ أَنَّهُْم يَتَبَرَّ

 ْفِر فَالتَّْوبَةُ لَهُْم َمْبُسوطَةٌ..بِاْلكُ 

[ إلَى قَْوله تََعالَى }بَأُْسهُْم بَْينَهُْم 00َوقَاَل تََعالَى }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن نَافَقُوا{ ]الحشر: ■ 

ُ ِمْنهُ َوفََضَحهُ َولَْم يَُسمِّ قَ 0٢َشِديٌد{ ]الحشر:  ا َعلََّمهُ َّللاَّ ائِلَهُ َويُْمِكُن [ هََذا قَْد يَُكوُن ِسر ا

 أَْن يَُكوَن قَْد َعَرَف فَالتَّْوبَةُ لَهُْم َمْبُسوطَةٌ َكَما َذَكْرنَا فِي َسائِِر اْْليَاِت.

[ إلَى قَْوله تََعالَى }َولَِكنَّ اْلُمنَافِقِيَن 0َوقَاَل تََعالَى }إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن{ ]المنافقون: ■ 

 [ 2: َل يَْعلَُموَن{ ]المنافقون

ينَا.. عُن َزْيَد ْبَن أَْرقََم قَاَل:  ، َكَما ُروِّ ِ ْبِن أُبَيٍّ قال ابن حزم: هََذا نََزَل فِي َعْبِد َّللاَّ

« ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي َسفٍَر أََصاَب النَّاَس فِيِه ِشدَّةٌ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ وا ِمْن َحْولِِه، َوقَاَل:  فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ ِ َحتَّى يَْنفَضُّ : ََل تُْنفِقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ ْبُن أُبَيٍّ

؟ فَأَتَْيُت النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -لَئِْن َرَجْعنَا إلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اِْلََعزُّ ِمْنهَا اِْلََذلَّ َصلَّى َّللاَّ

، فَاْجتَهََد يَِمينَهُ َما فََعَل، فَقَالُوا: َكَذَب َزْيٌد  -َوَسلََّم  ِ ْبِن أُبَيٍّ فَأَْخبَْرتُهُ، فَأَْرَسَل إلَى َعْبِد َّللاَّ

ُ تََعالَى تَْصِديقِي فِي إَذا  ا قَاَل ِشدَّةٌ، َحتَّى أَْنَزَل َّللاَّ ِ، فََوقََع فِي نَْفِسي ِممَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -وَن فََدَعاهُْم النَّبِيُّ َجاَءَك اْلُمنَافِقُ  ْوا  -َصلَّى َّللاَّ لِيَْستَْغفَِر لَهُْم؟ فَلَوَّ

 « .ُرُءوَسهُمْ 

[ َكانُوا ِرَجاَلا أَْجَمَل َشْيٍء: كما روينا.. عن ٢َوقَْولُهُ }ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ{ ]المنافقون: 

ِ يَقُوُل:  ُكنَّا فِي َغَزاٍة فََكَسَع َرُجٌل ِمْن اْلُمهَاِجِريَن َرُجَلا ِمْن اِْلَْنَصاِر: »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ِ لَ  ِ ْبُن أُبَيٍّ فَقَاَل: فََعلُوهَا، أََما َوَّللَاَّ ئِْن َرَجْعنَا فَقَاَل: َدُعوهَا فَإِنَّهَا ُمْنتِنَةٌ، فََسِمَع َذلَِك َعْبُد َّللاَّ

، فَبَلََغ َذلَِك النَّبِيَّ إلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اِْلََعزُّ ِمْنهَا اِْلََذلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َدْعنِي أَْضِرُب ُعنَُق هََذا اْلُمنَافِِق؟ فَقَاَل النَّبِيُّ  ُ  -فَقَاَم ُعَمُر فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا يَْقتُُل أَْصَحابَهُ -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  دا فهم قَْوٌم َكفَُروا «.... : َدْعهُ ََل يَتََحدَُّث النَّاُس أَنَّ ُمَحمَّ
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ِ تََعالَى َعلَْيِهْم بَِذلَِك، إَلَّ أَنَّ التَّْوبَةَ لَهُْم بِ  وا بَِشهَاَدِة َّللاَّ يَقِيٍن بََِل َشكٍّ بَْعَد إيَمانِِهْم اْرتَدُّ

 َوفِيَما َرَواهُ َزْيُد ْبُن أَْرقََم ِمْن اْلَحِديِث الثَّابِِت.َمْذُكوَرةٌ فِي اْْليَِة، 

ْوا ُرُءوَسهُْم{ ]المنافقون:  ِ لَوَّ ا النَّصُّ فَقَْولُهُ تََعالَى }يَْستَْغفِْر لَُكْم َرُسوُل َّللاَّ  [ .٥أَمَّ

ِ تََعالَى ِمْن اْلَمْغفَِرِة لَهُْم، فَإِنََّما هَُو بِ  ا َمْنُع َّللاَّ ََل َشكٍّ فِيَما قَالُوهُ ِمْن َذلَِك اْلقَْوِل، ََل فِي َوأَمَّ

.... يَماِن بَْعَد اْلُكْفِر، فَإِنَّ هََذا َمْقبُوٌل ِمْنهُْم بََِل َشكٍّ  ُمَراَجَعِة اْْلِ

ا يَْقتُُل أَْصَحابَهُ » -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَكَذلَِك قَْولُهُ  دا بَيَاٌن َجلِيٌّ  «ََل يَتََحدَُّث النَّاُس أَنَّ ُمَحمَّ

ِ ْبَن أُبَيٍّ ِمْن ُجْملَِة أَْصَحاِب  ِة بَاِطٍن أَنَّ َعْبَد َّللاَّ بِظَاِهِر لَْفِظِه، َمْقطُوٌع َعلَى َغْيبٍَة بِِصحَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ َحابَ  -َصلَّى َّللاَّ ِة بِظَاِهِر إْسََلِمِه، َوأَنَّهُ ِمْن ُجْملَِة الصَّ

ُ تََعالَى ِدَماَءهُْم إَلَّ بَِحقِّهَا؟ َوبِ  َم َّللاَّ ْسََلِم، َواَلَِّذيَن َحرَّ يَقِيٍن اْلُمْسلِِميَن الَِّذيَن لَهُْم ُحْكُم اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ  -نَْدِري أَنَّهُ لَْو َحلَّ َدُم اْبِن أُبَيٍّ لََما َحابَاهُ َرُسوُل َّللاَّ َولَْو  - َصلَّى َّللاَّ

ِ -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَجَب َعلَْيِه لََما َضيََّعهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -؟ َوَمْن ظَنَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

لَى ََل يَْقتُُل َمْن َوَجَب َعلَْيِه اْلقَْتُل ِمْن أَْصَحابِِه فَقَْد َكفََر، َوَحلَّ َدُمهُ َوَمالُهُ، لِنِْسبَتِِه إ -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ِ: لَقَْد قَتََل َرُسوُل  -َصلَّى َّللاَّ ِ تََعالَى، َوَّللَاَّ اْلبَاِطَل، َوُمَخالَفَِة َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ يَماِن َواْلَجنَِّة، إ -َصلَّى َّللاَّ ْذ َوَجَب أَْصَحابَهُ اْلفَُضََلَء اْلَمْقطُوَع لَهُْم بِاْْلِ

ُ َعْنهُْم  -َعلَْيِهْم اْلقَْتُل، َكَماِعٍز، َواْلَغاِمِديَِّة، َواْلُجهَْينِيَِّة  فَِمْن اْلبَاِطِل اْلُمتَيَقَِّن،  -َرِضَي َّللاَّ

ِريِح: أَْن يَْعتَقَِد، أَْو يَظُنَّ  ِد: بَْل ِمْن اْلُكْفِر الصَّ ََلِل اْلبَْحِت، َواْلفُُسوِق اْلُمَجرَّ َمْن  -َوالضَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -هَُو ُمْسلٌِم: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يَْقتُُل ُمْسلِِميَن فَاِضلِيَن ِمْن أَْهِل  -َصلَّى َّللاَّ

ا  اْلَجنَِّة ِمْن أَْصَحابِِه أَْشنََع قِْتلَةا بِاْلِحَجاَرِة، َويَْقتُُل اْلَحاِرَث ْبَن ُسَوْيد اِْلَْنَصاِريَّ قَِصاصا

ُدوَن أَْن يَْعلََم َذلَِك أََحٌد، َواْلَمْرأَةَ الَّتِي  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بِاْلُمَجدَِّر ْبِن ِخيَاٍر اْلبَلَِويِّ بِِعْلِمِه 

ا بَِرْجِمهَا، إْن اْعتََرفَْت.  أََمَر أُنَْيسا

 « .ْعُت يََدهَالَْو َكانَْت فَاِطَمةُ لَقَطَ »َويَقُوُل  -َوبِقَْطِع يَِد اْلَمْخُزوِميَِّة 

ِعيُف ِمْنهُْم » -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوبِقَْولِِه  إنََّما هَلََكْت بَنُو إْسَرائِيَل بِأَنَّهُْم َكانُوا إَذا أََصاَب الضَّ

 « .اْلَحدَّ أَقَاُموهُ َعلَْيِه، َوإَِذا أََصابَهُ الشَِّريُف تََرُكوهُ 

َذلَِك، َويَُعطُِّل إقَاَمةَ اْلَحقِّ اْلَواِجِب فِي قَْتِل اْلُمْرتَدِّ َعلَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ثُمَّ يَْفَعُل هَُو 

َوهَُو يَْدِري  -َكافٍِر يَْدِري أَنَّهُ اْرتَدَّ اْْلَن، ثُمَّ ََل يَْقنَُع بِهََذا َحتَّى يَُصلَِّي َعلَْيِه، َويَْستَْغفَِر لَهُ 

 أَنَّهُ َكافٌِر.

 ِ َم نَْهُي َّللاَّ   تََعالَى لَهُ َعْن اَِلْستِْغفَاِر لِْلُكفَّاِر.َوقَْد تَقَدَّ

ِ تََعالَى بِأَنَّ َمْن َداَن بِهََذا َواْعتَقََدهُ فَإِنَّهُ َكافٌِر، ُمْشِرٌك، ُمْرتَدٌّ  ، َونَْحُن نَْشهَُد بَِشهَاَدِة َّللاَّ

ِم َواْلَماِل  ِ تََعالَى ِمْنهُ َوِمنْ  -َحََلُل الدَّ َمْن يَظُنُّ بِِه النِّفَاَق بََِل  -ِوََليَتِِه  نَْبَرأُ إلَى َّللاَّ
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ْشَكاُل فِي هَِذِه اْْليَاِت  -ِخََلٍف، فَاِْلَْمُر فِيَمْن ُدونَهُ بََِل َشكٍّ أَْخفَى  ِ  -فَاْرتَفََع اْْلِ َوَّلِلَّ

 اْلَحْمُد.

ِ ْبَن أُبَيٍّ بَْعَد أَْن َكفََر هَُو َوَمْن َساعَ  َدهُ َعلَى َذلَِك أَْظهَُروا التَّْوبَةَ َوَصحَّ أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

 ِ ْسََلَم، فَقَبَِل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْْلِ َذلَِك ِمْنهُْم، َولَْم يَْعلَْم بَاِطنَهُْم َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 َما َكانُوا َعلَْيِه ِمْن اْلُكْفِر؟ أَْم َعلَى َما أَْظهَُروا ِمْن التَّْوبَِة.

[ ؟ ٣٢قَاَل تََعالَى }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم{ ]التوبة: وَ ■ 

ٍد: هََذا يَْخُرُج َعلَى َوْجهَْيِن ََل ثَالَِث لَهَُما  ا َمْن يَْعلَُم أَنَّهُ ُمنَافٌِق َوَكفََر -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ : أَمَّ

ََلُم َعلَ  -فَإِنَّهُ  ْغََلظُ َعلَْيِه َحتَّى يَتُوَب  -ْيِه السَّ َوَمْن لَْم يَْعلَْمهُ  -يَُجاِهُدهُ بَِعْينِِه بِلَِسانِِه، َواْْلِ

َعاِء إلَى التَّْوبَِة. فَِة، َوَذمِّ النِّفَاِق، َوالدُّ  بَِعْينِِه َجاهََدهُ ُجْملَةا بِالصِّ

 -األحاديث: ثانيا 

ا  -َمالٍِك ِعْتبَاَن ْبَن »أَنَّ ■  ْن َشِهَد بَْدرا ِ  -ِممَّ َصلَّى  -قَاَل فِي َحِديٍث فََغَدا َعلَيَّ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوأَبُو بَْكٍر ِحيَن اْرتَفََع النَّهَاُر، قَاَل: َوَحبَْسنَاهُ َعلَى َخِزيَرٍة َصنَْعنَاهَا لَهُ،  -َّللاَّ

ٌل َذُوو َعَدٍد، فَاْجتََمُعوا، فَقَاَل قَائٌِل ِمْنهُْم: أَْيَن َمالُِك ْبُن قَاَل: فَثَاَب فِي اْلبَْيِت ِرَجا

ْخَشِن  َ َوَرُسولَهُ، فَقَاَل َرُسوُل  -أَْو اْبُن َدْخَشٍن  -الدِّ فَقَاَل بَْعُضهُْم: َذلَِك ُمنَافٌِق ََل يُِحبُّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ُ يُِريُد بَِذلَِك َوْجهَ  ََل تَقُلْ  -َصلَّى َّللاَّ َذلَِك، أَََل تََراهُ قَْد قَاَل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

 ِ ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم، فَإِنَّا نََرى َوْجهَهُ َونَِصيَحتَهُ إلَى اْلُمنَافِقِيَن فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ قَاَل: َّللاَّ  - َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ُ يَْبتَِغي بِهَا  -َصلَّى َّللاَّ َم َعلَى النَّاِر َمْن قَاَل: ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ َ قَْد َحرَّ فَإِنَّ َّللاَّ

ِ تََعالَى  صحيح(«)َوْجهَ َّللاَّ

 ِ ةا َعلَْيِهْم، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َوهَُو أَْعَظُم ُحجَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْخبََر بِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َشهَاَدةَ التَّْوِحيِد تَْمنَُع َصاِحبَهَا َوهََكَذا قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .نُِهينَا َعْن قِتَاِل اْلُمَصلُّونا »

 ■ ِ ِ ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا فَقَْد أَْسَخْطتُْم َربَُّكمْ » ا، فَإِنَّهُ إْن يَُك َسيِّدا  .)صحيح(« ََل تَقُولُوا لِْلُمنَافِِق: َسيِّدا

ا " فَلَْيسَ  يَهُ " َسيِّدا  قال المؤلف: َوإِْذ اِْلَْمُر َكَذلَِك فَإَِذا َعَرْفنَا اْلُمنَافَِق َونُِهينَا أَْن نَُسمِّ

ا، َوإَِذا َعَرْفنَا َمْن اْلُمنَافُِق؟ َونَْحُن ََل نَْعلَُم اْلَغْيَب؟ َوََل َما فِي َضِميِرِه  ُمنَافِقاا بَْل ُمَجاِهرا

.  فَهَُو ُمْعلٌِن ََل ُمِسرٌّ

ا َعلَى َوْجٍه آَخَر  قَْد َصحَّ  -ُم َعلَْيِه السَََّل  -َوهَُو أَنَّ النَّبِيَّ  -َوقَْد يَُكوُن هََذا اْلَحِديُث أَْيضا

ا َوقَْد َذَكْرنَاهَا قَْبُل.  َعْنهُ أَنَّ ِخَصاَلا َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافِقاا َخالِصا
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ْظهَاِرِه ِخََلَف َما يُْضِمُرهُ فِي هَِذِه اْلِخََلِل  َولَْيَس هََذا نِفَاُق اْلُكْفِر، لَِكنَّهُ ُمنَافٌِق ِْلِ

َوَمْن هَِذِه ِصفَاتُهُ فَََل يَُجوُز  -ْدِرِه، َوفُُجوِرِه، َوإِْخََلفِِه، َوِخيَانَتِِه اْلَمْذُكوَرِة فِي َكِذبِِه، َوغَ 

 ِ َ تََعالَى بِإِْخبَاِر َرُسوِل َّللاَّ ا فَقَْد أَْسَخطَ َّللاَّ اهُ َسيِّدا ا، َوَمْن َسمَّ ُ  -أَْن يَُسمَّى َسيِّدا َصلَّى َّللاَّ

 بَِذلَِك. -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ا َكاَن يَْوُم ُحنَْيٍن آثََر َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بِِل، َوأَْعطَى ُعيَْينَةَ ْبَن ِحْصٍن  ا فِي اْلقِْسَمِة، فَأَْعطَى اِْلَْقَرَع ْبَن َحابٍِس ِمائَةا ِمْن اْْلِ نَاسا

ِ ِمْثَل َذلَِك، َوأَعْ  ا ِمْن أَْشَراِف اْلَعَرِب َوآثََرهُْم يَْوَمئٍِذ فِي اْلقِْسَمِة، فَقَاَل َرُجٌل: َوَّللَاَّ طَى نَاسا

ِ َِلُْخبَِرنَّ بِِه رَ  ِ، قَاَل فَقُْلُت: َوَّللَاَّ ُسوَل إنَّ هَِذِه لَقِْسَمةٌ َما يَْعِدُل فِيهَا، َما أُِريُد بِهَا َوْجهُ َّللاَّ

 ِ ُ  -َّللاَّ ِ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ  -قَاَل: فَأَتَْيتُهُ فَأَْخبَْرتُهُ بَِما قَاَل، فَتََغيََّر َوْجهُ َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ُ  -َصلَّى َّللاَّ ْرِف ثُمَّ قَاَل َمْن يَْعِدُل إَذا لَْم يَْعِدْل َّللاَّ َحتَّى َكاَن َكالصِّ

 ُ  « . ُموَسى لَقَْد أُوِذَي بِأَْكثََر ِمْن هََذا فََصبَرَ َوَرُسولُهُ، يَْرَحُم َّللاَّ

ِ قَاَل: ■  أَتَى َرُجٌل بِاْلِجْعَرانَِة ُمْنَصَرفَهُ ِمْن ُحنَْيٍن َوفِي ثَْوِب بََِلٍل »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ةٌ  ِ  -فِضَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَرُسوُل َّللاَّ ُد يَْقبُِض مِ  -َصلَّى َّللاَّ ْنهَا يُْعِطي النَّاَس فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

اْعِدْل؟ قَاَل َوْيلََك َوَمْن يَْعِدُل إَذا لَْم أَُكْن أَْعِدُل؟ فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َدْعنِي يَا َرُسوَل 

ِ أَْن يَتََحدََّث النَّاُس  ِ فَأَْقتَُل هََذا اْلُمنَافَِق؟ فَقَاَل: َمَعاَذ َّللاَّ أَنِّي أَْقتُُل أَْصَحابِي، إنَّ هََذا َّللاَّ

ْهُم ِمْن  َوأَْصَحابَهُ يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن ََل يَُجاِوُز َحنَاِجَرهُْم يَْمُرقُوَن ِمْنهُ َكَما يَْمُرُق السَّ

ِميَّةِ   « .الرَّ

ِ يَقُوُل: ■  ِ »َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ  -َغَزْونَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َوقَْد  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

اٌب فََكَسَع  ثَاَب َمَعهُ نَاٌس ِمْن اْلُمهَاِجِريَن َحتَّى َكثُُروا، َوَكاَن ِمْن اْلُمهَاِجِريَن َرُجٌل لَعَّ

: يَا لَْْلَ  ا َحتَّى تََداَعْوا، فَقَاَل اِْلَْنَصاِريُّ ْنَصاِر؟ أَْنَصاِري اا فََغِضبَْت اِْلَْنَصاُر َغَضباا َشِديدا

: يَا لَْلُمهَاِجِريَن؟ فََخَرَج النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَاَل اْلُمهَاِجِريُّ فَقَاَل: َما  -َصلَّى َّللاَّ

، فَقَاَل النَّبِيُّ   -بَاُل َدْعَوى اْلَجاِهلِيَِّة َما َشأْنُهُْم؟ فَأُْخبَِر بَِكْسَعِة اْلُمهَاِجِريِّ اِْلَْنَصاِريَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِ ْبُن أُبَيٍّ اْبُن َسلُوَل: قَْد  -َصلَّى َّللاَّ َدُعوهَا فَإِنَّهَا َخبِيثَةٌ؟ فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ

، فَقَاَل ُعَمُر ْبُن  تََداَعْوا َعلَْينَا لَئِْن َرَجْعنَا إلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اِْلََعزُّ ِمْنهَا اِْلََذلَّ

ِ هََذا اْلَخبِيَث؟ الْ  ِ ْبِن أُبَيٍّ  -َخطَّاِب: أَََل تَْقتُُل يَا نَبِيَّ َّللاَّ ُ  -فَقَاَل النَّبِيُّ  -لَِعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا يَْقتُُل أَْصَحابَهُ -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  دا  « .: ََل يَتََحدَُّث النَّاُس: أَنَّ ُمَحمَّ

ِ »يِّ يَقُوُل أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدرِ ■  ُ َعلَْيِه  -بََعَث َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِمْن اْليََمِن بُِذهَْيبٍَة فِي أَِديٍم َمْقُروٍظ لَْم تَُخلَّْص ِمْن تَُرابِهَا، فَقََسَمهَا بَْيَن أَْربََعِة  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ابِِع  -، َواِْلَْقَرِع ْبِن َحابٍِس، َوَزْيِد اْلَخْيِل نَفٍَر: ُعيَْينَةَ ْبِن بَْدرٍ  فَقَاَل َرُجٌل  -َوَشكَّ فِي الرَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِمْن أَْصَحابِِه: ُكنَّا نَْحُن أََحقَّ بِهَا ِمْن هَُؤََلِء، فَبَلََغ َذلَِك النَّبِيَّ  َصلَّى َّللاَّ

، فَقَاَم فَقَاَل: أَََل تَأَْمنُونِي وَ  - ا َوَمَساءا أَنَا أَِميٌن فِي السََّماِء، يَأْتِينِي َخبَُر السََّماِء َصبَاحا

ْأِس،  َرُجٌل َغائُِر اْلَعْينَْيِن، ُمْشِرُف اْلَوْجنَتَْيِن، نَاِشُز اْلَجْبهَِة، َكثُّ اللِّْحيَِة، َمْحلُوُق الرَّ
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ِ ا َزاِر، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ ُر اْْلِ َ. فَقَاَل: َوْيلََك، أََولَْسُت أََحقَّ أَْهِل اِْلَْرِض أَْن ُمَشمَّ تَِّق َّللاَّ

ِ أَََل أَْضِرُب ُعنُقَهُ؟ فَقَ  ُجُل، فَقَاَل َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد: يَا َرُسوَل َّللاَّ َ؟ ثُمَّ َولَّى الرَّ اَل: يَتَّقَِي َّللاَّ

ْم ِمْن ُمَصلٍّ يَقُوُل بِلَِسانِِه َما لَْيَس فِي قَْلبِِه؟ فَقَاَل لََعلَّهُ أَْن يَُكوَن يَُصلِّي. قَاَل َخالٌِد: َوكَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ : إنِّي لَْم أُْؤَمْر أَْن أَْنقَُب َعْن قُلُوِب النَّاِس، َوََل -َصلَّى َّللاَّ

ِ َرْطباا، ََل يَُجاِوُز أَُشقَّ بُطُونَهُْم، إنَّهُ يَْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ هََذا قَوْ  ٌم يَْتلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ

ِميَّةِ  ْهُم ِمْن الرَّ يِن َكَما يَْمُرُق السَّ  .)صحيح(« َحنَاِجَرهُْم، يَْمُرقُوَن ِمْن الدِّ

، ِِلَنَّ هَُؤََلِء مُ  وَن قال المؤلف: فَهََذا َما اْحتَجَّ بِِه َمْن َرأَى أَنَّ اْلُمْرتَدَّ ََل يُْقتَُل أَْصَلا ْرتَدُّ

 ِ ، َولَْم يَْقتُْلهُْم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بََِل َشكٍّ ، َوقَْد قَتََل أَْصَحابَهُ -َصلَّى َّللاَّ

ى اْلفَُضََلَء، َكَماِعٍز، َواْلَغاِمِديَِّة، َواْلُجهَْينِيَِّة، إْذ َوَجَب اْلقَْتُل َعلَْيِهْم، َولَْو َكاَن اْلقَْتُل َعلَ 

ٍد: فَنَقُوُل  ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ يَن لََما َضيََّع َذلَِك أَْصَلا ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -هَُؤََلِء اْلُمْرتَدِّ  -َوبِاَّلَلَّ

ا ُمْعلِناا بِأَنَّ  َي َكافِرا ِة فِي أَنَّهُ ََل يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَُسمِّ هُ إنَّهُ ََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َصاِحُب َرُسوِل َّللاَّ َعلَْيِه  -، َوََل أَنَّهُ ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم   قَْد أَْثنَى َعلَى أَْصَحابِِه. -َعلَْيِه السَََّلُم  -، َوهَُو -السَّ

َمتْ  ْسََلَم، فَُحرِّ ِ  فََصحَّ أَنَّهُْم أَْظهَُروا اْْلِ بَِذلَِك ِدَماُؤهُْم فِي ظَاِهِر اِْلَْمِر، َوبَاِطنُهُْم إلَى َّللاَّ

تََعالَى فِي ِصْدٍق أَْو َكِذٍب، فَإِْن َكانُوا َصاِدقِيَن فِي تَْوبَتِِهْم فَهُْم أَْصَحابُهُ َحق اا ِعْنَد النَّاِس 

ِ تََعالَى بَاِطنُهُْم َوظَاِهُرهُْم،  ِ ظَاِهُرهُْم، َوِعْنَد َّللاَّ ُ  -فَهُْم الَِّذيَن أَْخبََر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

أَنَّهُْم لَْو أَْنفََق أََحُدنَا ِمْثَل أُُحٍد َذهَباا َما بَلََغ نَُصْيَف ُمدِّ أََحِدِهْم، َوإِْن  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

 ِ   تََعالَى ُكفَّاٌر.َكانُوا َكاِذبِيَن، فَهُْم فِي الظَّاِهِر ُمْسلُِموَن، َوِعْنَد َّللاَّ

ْأَي ■ » اٍر: أََرأَْيَت قِتَالَُكْم هََذا؟ أََرْأٌي َرأَْيتُُموهُ، فَإِنَّ الرَّ َعْن قَْيِس ْبِن َعبَّاٍد قُْلُت لَِعمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -يُْخِطُئ َويُِصيُب؟ أََوَعِهَد إلَْيُكْم َرُسوُل َّللاَّ َما َعِهَد  ؟ فَقَاَل:-َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -إلَْينَا َرُسوُل َّللاَّ َشْيئاا لَْم يَْعهَْدهُ إلَى النَّاِس َكافَّةا، َوقَْد قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ثَنِي ُحَذْيفَةُ: أَنَّهُ -َصلَّى َّللاَّ تِي ، أََحَسبُهُ قَاَل: َحدَّ قَاَل: فِي أُمَّ

اْثنَا َعَشَر ُمنَافِقاا ََل يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوََل يَِجُدوَن ِريَحهَا َحتَّى يَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخيَاِط، 

ْسلَةُ، ِسَراٌج ِمْن النَّاِر يَْظهَُر بَْيَن أَْكتَافِِهْم َحتَّى يَْنُجمَ  ِمْن  ثََمانِيَةٌ ِمْنهُْم يَْكفِيِهْم الرَّ

 .)صحيح( « ظُهُوِرِهمْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَلَْيَس فِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعَرفَهُْم بِأَْعيَانِِهْم  -َصلَّى َّللاَّ

قَطَ التََّعلُُّق بِهََذا َوهَُو إْخبَاٌر بِِصفٍَة َعْن َعَدٍد فَقَْط لَْيَس فِيِهْم بَيَاُن أَنَّهُْم ُعِرفُوا بِأَْسَمائِِهْم فَسَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلَخبَِر   َوبِاَّلَلَّ

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َخَطبَنَا َرُسوُل َّللاَّ فََذَكَر فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى، ثُمَّ قَاَل: إنَّ ِمْنُكْم  ْيُت فَْليَقُْم؟ ثُمَّ قَاَل: قُْم يَا ُخْطبَتِِه َما َشاَء َّللاَّ ُمنَافِقِيَن فََمْن َسمَّ

ثُمَّ قَاَل: إنَّ ِمْنُكْم َوإِنَّ فِيُكْم،  -َحتَّى َعدَّ ِستَّةا َوثَََلثِيَن  -فََُلُن، قُْم يَا فََُلُن، قُْم يَا فََُلُن 
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َ اْلَعافِيَةَ؟ فََمرَّ ُعَمُر بَِرُجٍل ُمقَنٍَّع قَ  ْد َكاَن بَْينَهُ َوبَْينَهُ َمْعِرفَةٌ، قَاَل: َما َشأْنَُك؟ فََسلُوا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَأَْخبََرهُ بَِما قَاَل النَّبِيُّ  « فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: تَب اا لََك َسائَِر اْليَْومِ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)ضعيف(

 ■ : ِ أَنَّ َرُجَلا مِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ُ  -ْن اْلُمنَافِقِيَن فِي َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َكاَن إَذا َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ تََخلَّفُوا َعْنهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -َوفَِرُحوا بَِمْقَعِدِهْم ِخََلَف َرُسوِل َّللاَّ َعلَْيِه  -فَإَِذا قَِدَم النَّبِيُّ  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  اْعتََذُروا إلَْيِه َوَحلَفُوا َوأََحبُّوا أَْن يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفَعلُوا، فَََل تَْحَسبَنَّهُْم بَِمفَاَزٍة  -السَّ

 .)صحيح(« ِمْن اْلَعَذابِ 

هُْم لَْيُسوا َمأُْمونِيَن ِمْن اْلَعَذاِب َوهََذا َما ََل َشكَّ فِيِه لَْيَس فِيِه أَنَّ قال المؤلف: فَإِنََّما فِيِه أَنَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ  َعَرَف ُكْفَرهُْم. -َصلَّى َّللاَّ

َ،  َكاَن بَْيَن َرُجٍل ِمْن أَْهِل اْلَعقَبَِة َوبَْيَن ُحَذْيفَةَ َما يَُكوُن بَْينَ ■ » النَّاِس فَقَاَل: أَْنُشُدَك َّللاَّ

: ُكنَّا نُْخبَُر -يَْعنِي ُحَذْيفَةَ  -َكْم َكاَن أَْصَحاُب اْلَعقَبَِة؟ فَقَاَل لَهُ اْلقَْوُم: أَْخبِْرهُ إْذ َسأَلََك؟ قَاَل 

ِ أَنَّ اْثنَْي َعَشَر أَنَّهُْم أَْربََعةَ َعَشَر، فَإِْن ُكْنَت فِيِهْم فَقَْد َكاَن اْلقَْوُم َخْمَسةَ َعشَ  َر، َوأَْشهَُد بِاَّلَلَّ

ِ َولَِرُسولِِه، َويَْوَم يَقُوُم اِْلَْشهَاُد، َوَعَذَر ثَََلثَةا، َوَعَذَر ثَََلثَةا؟ قَالُوا: َما  ِمْنهُْم ِحْزٌب َّلِلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسِمْعنَا ُمنَاِدَي َرُسوِل َّللاَّ  َعلِْمنَا بَِما أََراَد َوََل  -َصلَّى َّللاَّ

 َوهَُو هَالٌِك( -ضعيف() ِمْن طَِريِق اْلَولِيِد ْبِن ُجَمْيٍع «)اْلقَْوُم؟

قال المؤلف: لَْيَسْت هَِذِه اْلَعقَبَةُ اْلفَاِضلَةُ اْلَمْحُموَدةُ قَْبَل اْلِهْجَرِة، تِْلَك َكانَْت لِْْلَْنَصاِر 

ُ َعْنهُْم َرِضَي  -َخالَِصةا َشِهَدهَا ِمْنهُْم  َسْبُعوَن َرُجَلا َوثَََلُث نِْسَوٍة، َولَْم يَْشهَْدهَا أََحٌد  -َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِمْن َغْيِرِهْم إَلَّ َرُسوُل َّللاَّ هُ، َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ َوْحَدهُ، َواْلَعبَّاُس َعمُّ

 لَى اْبِن أَِخيِه.َغْيُر ُمْسلٍِم يَْوَمئٍِذ، لَِكنَّهُ َشفَقَةٌ عَ 

ِ »َعْن َجابٍِر: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ قَِدَم ِمْن َسفٍَر، فَلَمَّ

 ِ اِكَب، فََزَعَم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ عَ  -قُْرَب اْلَمِدينَِة هَاَجْت ِريٌح تََكاُد أَْن تَْدفَِن الرَّ لَْيِه َصلَّى َّللاَّ

يُح لَِمْوِت ُمنَافٍِق، َوقَِدَم اْلَمِدينَةَ، فَإَِذا َعِظيٌم ِمْن  -َوآلِِه َوَسلََّم  قَاَل: بُِعثَْت هَِذِه الرِّ

 اْلُمنَافِقِيَن قَْد َماَت.)ضعيف() فََراِويه أَبُو ُسْفيَاَن طَْلَحةُ ْبُن نَافٍِع َوهَُو َضِعيٌف(

وفَةٌ َعلَى ُحَذْيفَةَ فِيهَا: أَنَّهُ َكاَن يَْدِري اْلُمنَافِقِيَن، َوأَنَّ َوأََحاِديُث َمْوقُ   قال المؤلف:■

ا بَْعَدك بِِمْثِل هََذا، َوأَنَّ ُعَمَر َكاَن يَْنظُُر  ُعَمَر َسأَلَهُ: أَهَُو ِمْنهُْم؟ قَاَل: ََل، َوََل أَْخبََر أََحدا

َمُر، َوإِْن لَْم يَْحُضْرهَا ُحَذْيفَةُ لَْم يَْحُضْرهَا إلَْيِه فَإَِذا َحَضَر ُحَذْيفَةُ ِجنَاَزةا َحَضَرهَا عُ 

ا: ُكلُّهَا َغْيُر ُمْسنََدٍة....  ُعَمُر، َوفِي بَْعِضهَا ِمْنهُْم: َشْيٌخ لَْو َذاَق اْلَماَء َما َوَجَد لَهُ طَْعما

ا َغْيَرك بَْعَدك َوفِي بَْعِضهَا أَنَّ ُعَمَر َسأَلَهُ: أَنَا ِمْنهُْم؟ فَقَاَل لَهُ: ََل، َوََل  َوهََذا  -أُْخبُِر أََحدا

بَاِطٌل َكَما تََرى، ِِلَنَّ ِمْن اْلَكِذِب اْلَمْحِض أَْن يَُكوَن ُعَمُر يَُشكُّ فِي ُمْعتَقَِد نَْفِسِه َحتَّى ََل 

ا لَْم يَْختَلِْف اْثنَاِن ِمْن أَْهِل اْْلِ  ْسََلِم فِي أَنَّ َجِميَع يَْدِري أَُمنَافٌِق هَُو أَْم ََل؟ َوَكَذلَِك أَْيضا



 

446 
 

اْلُمهَاِجِريَن قَْبَل فَْتِح َمكَّةَ لَْم يَُكْن فِيِهْم ُمنَافٌِق، إنََّما َكاَن النِّفَاُق فِي قَْوٍم ِمْن اِْلَْوِس 

 فَظَهََر بُْطََلُن هََذا اْلَخبَِر. -َواْلَخْزَرِج فَقَْط 

ِمْن قَْوِمي َعْن َرُجٍل ِمْن اْلُمنَافِقِيَن َمْعُروٍف  قَاَل َمْحُمود بن لبيٌد: لَقَْد أَْخبََرنِي َرُجلٌ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -نِفَاقُهُ َكاَن يَِسيُر َمَع َرُسوِل َّللاَّ ا َكاَن ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ َحْيُث َساَر، فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَ  -أَْمِر اْلَحَجِر َما َكاَن، َوَدَعا َرُسوُل َّللاَّ ِحيَن َدَعا فَأَْرَسَل  -ْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ السََّحابَةَ فَأَْمطََرْت َحتَّى اْرتََوى النَّاُس، أَْقبَْلنَا َعلَْيِه نَقُوُل: َوْيُحَك أَبَْعَد هََذا َشْيٌء؟  َّللاَّ

 ِ ةٌ، ثُمَّ إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِهِ  -قَاَل: َسَحابَةٌ َمارَّ َساَر َحتَّى َكاَن  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بِبَْعِض الطَِّريِق َضلَّْت نَاقَتُهُ، فََخَرَج أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فِي طَلَبِهَا، َوِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ ابِِه يُقَاُل لَهُ: َرُجٌل ِمْن أَْصحَ  -َصلَّى َّللاَّ

َوَكاَن فِي َرْحِل  -َوهَُو ِمْن بَنِي َعْمِرو ْبِن َمْخُزوٍم  -ُعَماَرةُ ْبُن َحْزٍم، َوَكاَن َعقَبِي اا بَْدِري اا 

 َوُعَماَرةُ  -َوهَُو فِي َرْحِل ُعَماَرةَ  -يَِزيَد ْبِن نَِصيٍب اْلقَْينُقَاِعيِّ َوَكاَن ُمنَافِقاا، فَقَاَل يَِزيُد 

ٌد يَْزُعُم أَنَّهُ نَبِيٌّ َويُْخبُِرُكْم َعْن َخبَِر السََّماِء، َوََل -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِعْنَد النَّبِيِّ  : أَلَْيَس ُمَحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -يَْدِري أَْيَن نَاقَتُهُ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوُعَماَرةُ ِعْنَدهُ: إنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َماِء  ٌد يُْخبُِرُكْم أَنَّهُ نَبِيٌّ َويَْزُعُم أَنَّهُ يُْخبُِرُكْم بَِخبَِر السَّ هَُو ََل يَْدِري  -َرُجَلا قَاَل: هََذا ُمَحمَّ

ُ، َوقَْد َدلَّنِي َعلَْيهَا  -أَْيَن نَاقَتُهُ  ِ َما أَْعلَُم إَلَّ َما َعلََّمنِي َّللاَّ ا َوِهَي فِي هَذَ  -َوإِنِّي َوَّللَاَّ

َوقَْد َحبََسْتهَا َشَجَرةٌ بِِزَماِمهَا، فَاْنَطلِقُوا َحتَّى تَأْتُونِي بِهَا؟  -اْلَواِدي ِمْن ِشْعِب َكَذا َوَكَذا 

ْثنَاهُ  ِ َِلَْعَجُب َشْيٍء َحدَّ فََذهَبُوا فََجاُءوا بِهَا، فََرَجَع ُعَماَرةُ ْبُن َحْزٍم إلَى َرْحلِِه، فَقَاَل: َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - َرُسوَل َّللاَّ ُ َعْنهُ َكَذا َوَكَذا  -َصلَّى َّللاَّ  -آنِفاا َعْن َمقَالَِة قَائٍِل أَْخبََرهُ َّللاَّ

 ِ ْن َكاَن فِي َرْحِل ُعَماَرةَ َولَْم يَْحُضْر َرُسوَل َّللاَّ لِلَِّذي قَاَل يَِزيُد ْبُن نَِصيٍب فَقَاَل َرُجٌل ِممَّ

-  ُ ِ قَاَل هَِذِه اْلَمقَالَةَ قَْبَل أَْن تَأْتَِي؟ فَأَْقبََل ُعَماَرةُ - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ : يَِزيُد، َوَّللَاَّ

اِهبَةَ، َوَما أَْشُعُر،  ِ، إنَّ فِي َرْحلِي الرَّ َعلَى يَِزيَد يََجأُ فِي ُعنُقِِه َويَقُوُل: يَا آَل ِعبَاِد َّللاَّ

ِ ِمْن َرْحلِي فَََل تَْصَحْبنِياُْخُرْج، أَْي عَ   ضعيف منقطع(«)ُدوَّ َّللاَّ

فَقَاَل ُحَذْيفَةُ:  -َوهَُو ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ  -َوَعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد ُحَذْيفَةَ ■ 

ةَ اْلُكْفِر{ َما بَقَِي ِمْن أَْصَحاِب هَِذِه اْْليَِة إَلَّ ثَََلثَةٌ، يَْعنِي قَْوله تََعالَ  ى }فَقَاتِلُوا أَئِمَّ

[ قَاَل ُحَذْيفَةُ: َوََل بَقَِي ِمْن اْلُمنَافِقِيَن إَلَّ 08[ إلَى قَْولِِه }يَْنتَهُوَن{ ]التوبة: 08]التوبة: 

ٍد تُْخبُِرونَنَا بَِما ََل نَْدِري، فََما  : إنَُّكْم أَْصَحاُب ُمَحمَّ هَُؤََلِء الَِّذيَن أَْربََعةٌ، فَقَال لَهُ أَْعَرابِيٌّ

ةٌ: يَْنقُُروَن بُيُوتَنَا، َويَْسِرقُوَن أَْعََلفَنَا؟ قَاَل: أُولَئَِك اْلفُسَّاُق، أََجْل، لَْم يَْبَق ِمْنهُْم إَلَّ أَْربَعَ 

ا.)صحيح(  َشْيٌخ َكبِيٌر لَْو َشِرَب اْلَماَء َوَجَد لَهُ بَْردا

ةَ لَهُْم فِي ِه، ِِلَنَّ فِي نَصِّ اْْليَِة أَْن يُقَاتِلُوا َحتَّى يَْنتَهُوا، قال المؤلف: فََصِحيٌح ََل ُحجَّ

ا ُ تََعالَى، َوَكَذلَِك أَْيضا قَْولُهُ "  فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُْم لَْو لَْم يَْنتَهُوا لََما تُِرَك قِتَالُهُْم َكَما أََمَر َّللاَّ

َعةٌ " فَََل َشكَّ ِعْنَد أََحٍد ِمْن النَّاِس أَنَّ أُولَئَِك اِْلَْربََعةَ أَنَّهُ لَْم يَْبَق ِمْن اْلُمنَافِقِيَن إَلَّ أَْربَ 

ْن أَْظهََر  ُ تََعالَى، فَهُْم ِممَّ ْسََلَم، َوأَنَّهُ ََل يَْعلَُم َغْيَب اْلقُلُوِب إَلَّ َّللاَّ َكانُوا يُْظِهُروَن اْْلِ
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ُ تَ  ينَاهُ ... التَّْوبَةَ بِيَقِيٍن ََل َشكَّ فِيِه، ثُمَّ َّللاَّ َعالَى أَْعلَُم بَِما فِي نُفُوِسِهْم.. َويُبَيُِّن هََذا َما ُروِّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد فََجاَء ُحَذْيفَةُ َحتَّى قَاَم َعلَْينَا فََسلَّمَ  ، ثُمَّ َعْن اِْلَْسَوِد قَاَل: ُكنَّا فِي َحْلقَِة َعْبِد َّللاَّ

َ تََعالَى يَقُوُل  قَاَل: لَقَْد أُْنِزَل النِّفَاُق َعلَى قَْومٍ  ِ، إنَّ َّللاَّ َخْيٍر ِمْنُكْم، قَاَل اِْلَْسَوُد: ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ْبُن َمْسُعوٍد، 0٢٥}إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك اِلَْسفَِل ِمَن النَّاِر{ ]النساء:  َم َعْبُد َّللاَّ [ فَتَبَسَّ

َحابَةُ، فََرَمانِي ُحَذْيفَةُ َوَجلََس ُحَذْيفَةُ فِي نَاِحيَِة اْلَمْسِجِد، فَ  َق الصَّ ِ فَتَفَرَّ قَاَم َعْبُد َّللاَّ

ُ النِّفَاقَ   بِاْلَحَصى فَأَتَْيته، فَقَاَل ُحَذْيفَةُ: َعِجْبت ِمْن ِضْحِكِه َوقَْد َعلَِم َما قُْلت " لَقَْد أَْنَزَل َّللاَّ

 ُ ا ِمْنُكْم ثُمَّ تَابُوا فَتَاَب َّللاَّ  َعلَْيِهْم... وَعْن ُحَذْيفَةَ ْبِن اْليََماِن قَاَل: إنَّ َعلَى قَْوٍم َكانُوا َخْيرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمنَافِقِيَن اْليَْوَم َشرٌّ ِمْنهُْم َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َكانُوا ِحينَئٍِذ  -َصلَّى َّللاَّ

وَن َواْليَْوَم يَْجهَُروَن.  يُِسرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َعلِي اا بََعَث إلَى النَّبِيِّ »ِريِّ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخدْ ■  بُِذهَْيبٍَة  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فِي تُْربَتِهَا فَقََسَمهَا النَّبِيُّ  بَْيَن أَْربََعِة نَفٍَر، بَْيَن: ُعيَْينَةَ ْبِن  -َصلَّى َّللاَّ

، َوَزْيِد ِحْصِن ْبِن بَْدٍر اْلفَزَ  ، َوَعْلقََمةَ ْبِن ُعََلثَةَ اْلِكََلبِيِّ َواِْلَْقَرِع ْبِن َحابٍِس التَِّميِميِّ اِريِّ

، فََغِضبَْت قَُرْيٌش َواِْلَْنَصاُر، َوقَالُوا: يُْعِطي َصنَاِديَد أَْهِل نَْجٍد َويََدُعنَا؟  اْلَخْيِر الطَّائِيِّ

 ِ ُ  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : إنََّما أَْعطَْيتُهُْم أَتَأَلَّفُهُْم، فَقَاَم َرُجٌل َغائُِر - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُد؟ فَقَا َ يَا ُمَحمَّ ْأِس ُمْشِرُف اْلَوْجنَتَْيِن، نَاتُِئ اْلَجبِيِن، فَقَاَل: اتَِّق َّللاَّ َل اْلَعْينَْيِن، َمْحلُوُق الرَّ

 ِ ُ  -َرُسوُل َّللاَّ َ إْن َعَصْيتُهُ أَنَا؟ أَيَأَْمنُنِي َعلَى  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ فََمْن يُِطيُع َّللاَّ

 ِ ُ  -أَْهِل اِْلَْرِض َوََل تَأَْمنُونِي؟ فَاْستَأَْذَن ُعَمُر فِي قَْتلِِه، فَأَبَى، ثُمَّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُج ِمْن ِضْئِضِئ هََذا قَْوٌم يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن ََل يَُجاِوُز َحنَاِجَرهُْم، يَْخرُ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

ْسََلِم، َويَْدُعوَن أَْهلَ  ِميَِّة، يَْقتُلُوَن أَْهَل اْْلِ ْهُم ِمْن الرَّ ْسََلِم َكَما يَْمُرُق السَّ  يَْمُرقُوَن ِمْن اْْلِ

ِ لَئِْن أَْدَرْكتُهُْم َِلَ   .)صحيح(« ْقتُلَنَّهُْم قَْتَل َعادٍ اِْلَْوثَاِن، َوَّللَاَّ

ْسنَاُد الثَّابُِت: أَنَّ هََذا اْلُمْرتَدَّ اْستَأَْذَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوَخالُِد ْبُن  فََصحَّ َكَما تََرى اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِ  -اْلَولِيِد فِي قَْتلِِه فَلَْم يَأَْذْن لَهَُما َرُسوُل َّللاَّ فِي َذلَِك، َوأَْخبََر  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

فِي فَْوِرِه َذلَِك: أَنَّهُ َسيَأْتِي ِمْن ِضْئِضئِِه ِعَصابَةٌ إْن أَْدَرَكهُْم قَتَلَهُْم،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -

ِميَِّة، فَقَْد َخَرَج  ْهُم ِمْن الرَّ ْسََلِم َكَما يَْمُرُق السَّ َعْنهُ، َوَمْن َخَرَج َوأَنَّهُْم يَْمُرقُوَن ِمْن اْْلِ

ِميَِّة، فَقَْد اْرتَدَّ َعْنهُ. ْهِم فِي الرَّ  َعْنهُ بَْعَد َكْونِِه فَُدُخولُهُ َكُدُخوِل السَّ

ِ تََعالَى أَنَّهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََصحَّ إْنَذاُر النَّبِيِّ  ، َوأَنَّهُ قَْد َعلَِم َعْن َّللاَّ بُِوُجوِب قَْتِل اْلُمْرتَدِّ

ا  -يَأُْمُر بَِذلَِك اْلَوْقِت سَ  َولَِذلَِك نَهَى َعْنهُ  -فَثَبََت َما قُْلنَاهُ ِمْن أَنَّ قَْتَل َمْن اْرتَدَّ َكاَن َحَراما

 َولَْم يَأَْذْن بِِه ََل لُِعَمَر، َوََل لَِخالٍِد. -َعلَْيِه السَََّلُم  -

َسيُبَاُح قَْتلُهُ، َوأَنَّهُ َسيَِجُب قَْتُل َمْن يَْرتَدُّ فََصحَّ يَقِيناا نَْسُخ نََذَر بِأَنَّهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ثُمَّ إنَّهُ 

ينَاهُ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوُعْثَماَن، َوُمَعاٍذ  َذلَِك اْلَحاِل، َوقَْد نُِسَخ َذلَِك بَِما ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِ  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ ٍد -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ُ  -؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ : فَإِْذ قَْد -َرِحَمهُ َّللاَّ

..  بَطَلَْت هَِذِه اْلَمقَالَةُ ِمْن أَْن ََل يُْقتََل اْلُمْرتَدُّ
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 حد الزنى

ِة َغْيِر اْلُمْحَصنَْيِن[ م  8811]َمْسأَلَةٌ َحدُّ اْلُحرِّ َواْلُحرَّ

انِي اْلُحرِّ َغْيِر  قال ابن حزم: َولَْم يَْختَلِْف أََحٌد ِمْن أَْهِل اْلقِْبلَِة فِي أَنَّ اْلَجْلَد ُحْكُم الزَّ

ة َغْير اْلُمْحَصنَِة، َوإِنََّما اْختَلََف النَّاُس فِي هَْل َعلَْيِهَما نَْفٌي َكَما  انِيَِة اْلُحرَّ اْلُمْحَصِن، َوالزَّ

 ؟ َذَكْرنَا أَْم ََل 

َماِء }فََعلَْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن  ُ تََعالَى فِي اْْلِ وقال أيضا: َوقَْد قَاَل َّللاَّ

 [ .8٥اْلَعَذاِب{ ]النساء: 

 ِ َصلَّى  -فََصحَّ أَنَّ َعلَْيِهنَّ ِمْن النَّْفِي نِْصُف َما يَْنفِي اْلُمْحَصَن، َوَكَذلَِك أَْمُر َرُسوِل َّللاَّ

 ُ ، َوبِنِْسبَِة  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّم َّللاَّ بِأَْن يُقَاَم اْلَحدُّ َعلَى اْلُمَكاتَِب بِنِْسبَِة َما أَدَّى ِمْن َحدِّ اْلُحرِّ

 َما لَْم يَُؤدِّ ِمْن َحدِّ اْلَعْبِد. 

  -واآلثار: األحاديث 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر َجْلُد ِمائٍَة َوتَْغِريُب َعاٍم »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ْجمُ   .)صحيح(« َوالثَّيُِّب بِالثَّيِِّب َجْلُد ِمائٍَة َوالرَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد: أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ يَأُْمُر فِيَمْن َزنَى َولَْم  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« ْن بَِجْلِد ِمائٍَة َوتَْغِريِب َعامٍ يُْحصَ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ،  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى فِيَمْن َزنَى َولَْم  -َصلَّى َّللاَّ

ا َمَع إقَاَمِة اْلَحدِّ َعلَْيهِ   .)صحيح(« يُْحَصْن بِأَْن يُْنفَى َعاما

ََلُم َعلَْيِه  -أَنَّهُ  - قَاَل لِلَِّذي َزنَى اْبنُهُ بِاْمَرأَِة ُمْستَأَْجَرٍة: َعلَى اْبنَِك َجْلُد ِمائٍَة  -السَّ

ْجمُ   .)صحيح(« َوتَْغِريُب َعاٍم، َوَعلَى اْمَرأَِة هََذا الرَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََحِدُكْم  إَذا َزنَْت أََمةُ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَْليَْجلِْدهَا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: هََذا َخبٌَر ُمْجَمٌل أََحاَل فِيِه َرُسوُل َّللاَّ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ا َغْيِرِه، فَلَْم يَْذُكْر نَْفياا، َوََل َعَدَد اْلَجْلِد، فَإِْن َكاَن َدلِيَلا َعلَى إْسقَاِط التَّْغرِ  يِب فَهَُو أَْيضا

 َدلِيٌل َعلَى إْسقَاِط َعَدِد َما يُْجلَُد..

ا ".)صحيح( - بَهَا َعاما  أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َجلََد اْمَرأَةا َزنَْت ِمائَةَ َجْلَدٍة َوَغرَّ

: لَْيَس َعلَى أُمِّ اْلَولَِد نَْفٌي .)ضعيف( -  َعْن َعلِيٍّ
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 َرْيِن يَْزنِيَاِن: َحْسبُهَُما ِمْن اْلفِْتنَِة أَْن يُْنفَيَا.)صحيح(عن على أنه قَاَل فِي اْلبِكْ  -

قال المؤلف: قَْوُل َعلِيٍّ " َحْسبُهَُما ِمْن اْلفِْتنَِة أَْن يُْنفَيَا " يَْخُرُج َعلَى إيَجاِب النَّْفِي، َوأَنَّ 

 َذلَِك َحْسبُهَُما ِمْن اْلبَََلِء.

 نَى ُجلَِد َوأُْرِسَل. َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس: َمْن زَ  -

قال المؤلف: فَلَْيَس قَْوُل اْبِن َعبَّاٍس " َمْن َزنَى ُجلَِد َوأُْرِسَل " َدلِيَلا َعلَى أَنَّهُ ََل يُوِجُب 

 النَّْفَي ِعْنَدهُ، بَْل قَْد يَُكوُن قَْولُهُ " َوأُْرِسَل " يُِريُد بِِه أَْن يُْرَسَل إلَى بَلٍَد آَخَر.

ةُ إَذا َزنَيَا َوُهَما ُمْحَصنَاِن[ م]َمْسأَلَة الْ   8812ُحرُّ َواْلُحرَّ

 -الفقهاء: أقوال 

يُْرَجَماِن َحتَّى يَُموتَا دون أن يجلدا.) أبو بكر وعمر والنخعي والزهري و  -

، َوأَبُ  ، ومسروق َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ و ثَْوٍر، اِْلَْوَزاِعيِّ

 َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابُهُْم(

وقالت طائفة: يُْجلََداِن ثُمَّ يُْرَجَماِن َحتَّى يَُموتَا.)على وأبي بن كعب والحسن البصري -

، َواْبُن َراْهَوْيِه، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، وأهل الظاهر(  واْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

ا ُجلِ  -  َد َوُرِجَم، فَإِْن َكاَن َشاب اا ُرِجَم َولَْم يُْجلَْد.)أبو ذر الغفاري(الثَّيَِّب إْن َكاَن َشْيخا

 عليهم الجلد فقط .)اِلزارقة من الخوارج( -

ا اِْلََزاِرقَةُ  ِ  -قال المؤلف: فَأَمَّ ْسََلِم، ِِلَنَّهُْم الَِّذيَن أَْخبََر َرُسوُل َّللاَّ  -فَلَْيَس ِمْن فَِرِق اْْلِ

ُ َعلَ  ِميَِّة.. -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ْهُم ِمْن الرَّ يِن َكَما يَْمُرُق السَّ  َعْنهُْم بِأَنَّهُْم يَْمُرقُوَن ِمْن الدِّ

  -واآلثار: األحاديث 

ا  - وَن ُسوَرةَ اِْلَْحَزاِب؟ قُْلت: إمَّ َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش قَاَل: قَاَل لِي أُبَي  ْبُن َكْعٍب: َكْم تَُعدُّ

ا َوَسْبِعيَن آيَةا، قَاَل: إْن َكانَْت لَتُقَاِرُن ُسوَرةَ اْلبَقََرِة، أَْو لَِهَي ثَََلثاا  َوَسْبِعيَن آيَةا، أَْو أَْربَعا

ْجِم؟ قَاَل: إَذا َزنَى  ْجِم؟ قُْلت: أَبَا اْلُمْنِذِر َوَما آيَةُ الرَّ أَْطَوُل ِمْنهَا، َوإِْن َكاَن فِيهَا َْليَةُ الرَّ

ْيُخ َوالشَّ  ُ َعِزيٌز َحِكيٌم.)صحيح(الشَّ ِ َوَّللَاَّ  ْيَخةُ فَاْرُجُموهَُما أَْلبَتَّةَ نََكاَلا ِمْن َّللاَّ

ِ عن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َزْيُد ْبُن ثَابٍِت: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ ْيُخ »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ إَذا َزنَى الشَّ

ْيَخةُ فَاْرُجُموهَُما أَْلبَتَّةَ قَالَ  ِ  َوالشَّ ا نََزلَْت أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُعَمُر: لَمَّ َصلَّى َّللاَّ

قَاَل ُشْعبَةُ: َكأَنَّهُ َكِرهَ َذلَِك؟ فَقَاَل ُعَمُر: أَََل تََرى أَنَّ الشَّْيَخ إَذا لَْم « فَقُْلُت: أَْكتِْبنِيهَا؟ -

 َوقَْد أَْحَصَن ُرِجَم.)اسناده جيد( يُْحَصْن ُجلَِد، َوأَنَّ الشَّابَّ إَذا َزنَى
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َضاَعِة، فََكانَتَا فِي َصِحيفٍَة  - ْجِم َوالرَّ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: لَقَْد نََزلَْت آيَةُ الرَّ

 ِ ا َماَت َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَْحَت َسِريِري، فَلَمَّ بَِمْوتِِه فََدَخَل تََشاَغْلنَا  -َصلَّى َّللاَّ

 َداِجٌن فَأََكلَهَا.)صحيح(

ْجِم إْذ نََزلَْت ُحفِظَْت، َوُعِرفَْت،  قال المؤلف: َولَْيَس هَُو َعلَى َما ظَنُّوا، ِِلَنَّ آيَةَ الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَعِمَل بِهَا َرُسوُل َّللاَّ اُخ اْلقُْرآِن فِي إَلَّ أَنَّهُ لَْم يَْكتُْبهَا نُسَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َكَما أَْوَرْدنَا  -اْلُمْصَحِف، َوََل أَْثبَتُوا لَْفظَهَا فِي اْلقُْرآِن، َوقَْد َسأََل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َذلَِك 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَلَْم يُِجْبهُ َرُسوُل َّللاَّ  إلَى َذلَِك. -َصلَّى َّللاَّ

ِحيفَةُ الَّتِي ُكتِبَْت فِيهَا فََصحَّ نَْسُخ لَْفِظهَا َوبَقِ  ُ  -َكَما قَالَْت َعائَِشةُ  -يَْت الصَّ َرِضَي َّللاَّ

َضاَعِة َوََل فَْرَق. -َعْنهَا   فَأََكلَهَا الدَّاِجُن، َوََل َحاَجةَ بِأََحٍد إلَْيهَا ، َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي آيَِة الرَّ

َما أَْوَرْدنَا، فَلَْو َكانَْت ُمْثبَتَةا فِي اْلقُْرآِن لََما َمنََع أَْكُل َوبُْرهَاُن هََذا: أَنَّهُْم قَْد َحفِظُوهَا كَ 

ِحيفَِة ِمْن إْثبَاتِهَا فِي اْلقُْرآِن ِمْن ِحْفِظِهْم  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -الدَّاِجِن لِلصَّ  َوبِاَّلَلَّ

َ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس  - ا َوأَْنَزَل َعلَْيِه اْلِكتَاَب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: إنَّ َّللاَّ دا  بََعَث ُمَحمَّ

 ِ ْجِم، فَقََرْأنَاهَا َوَوَعْينَاهَا، َوَرَجَم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فََكاَن فِيَما أَْنَزَل آيَةُ الرَّ َصلَّى َّللاَّ

ْجِم  َوَرَجْمنَا بَْعَدهُ، َوأَْخَشى إْن طَاَل بِالنَّاِس َزَماٌن أَنْ  -َوَسلََّم  يَقُوَل قَائٌِل: َما نَِجُد آيَةَ الرَّ

ِ َحقٌّ َعلَى َمنْ  ْجَم فِي ِكتَاِب َّللاَّ ُ، َوأَنَّ الرَّ ِ تََعالَى فَيَْتُرُك فَِريَضةا أَْنَزلَهَا َّللاَّ  فِي ِكتَاِب َّللاَّ

َجاِل َوالنَِّساِء، إَذا قَاَمْت اْلبَيِّنَةُ، أَْو َكا « َن اْلَحبَُل، أَْو اَِلْعتَِرافُ َزنَى إَذا أَْحَصَن ِمْن الرِّ

 .)صحيح(

-  ِ اِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ُخُذوا َعنِّي » -َصلَّى َّللاَّ

، الثَّيُِّب بِالثَّيِِّب َجْلُد ِمائٍَة َوَرْجمٌ  ُ لَهُنَّ َسبِيَلا بِاْلِحَجاَرِة، َواْلبِْكُر  ُخُذوا َعنِّي قَْد َجَعَل َّللاَّ

 .)صحيح(« بِاْلبِْكِر َجْلُد ِمائٍَة َونَْفُي َسنَةٍ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى َرُجٌل ِمْن اْلُمْسلِِميَن إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ِ  -، إنِّي َزنَْيُت َوهَُو بِاْلَمْسِجِد فَنَاَداهُ: يَا َرُسوَل َّللاَّ فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ  -قَاَل لَهُ فَهَْل أَْحَصْنَت؟ قَاَل: نََعْم، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« اْذهَبُوا بِِه فَاْرُجُموهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َجلََد ُشَراَحةَ يَْوَم اْلَخِميِس َوَرَجَمهَا يَْوَم اْلُجُمَعِة، فَقَاَل: أَْجلُِدهَا  -

 ِ ِ، َوأَْرُجُمهَا بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .)صحيح( -بِِكتَاِب َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 هُ قَاَل: فِي الثَّيِِّب تَْزنِي أَْجلُِدهَا ثُمَّ أَْرُجُمهَا.)صحيح(َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب أَنَّ  -
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 -َوَعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: يُْجلَُدوَن، َويُْرَجُموَن َوََل يُْجلَُدوَن، َويُْجلَُدوَن َوََل يُْرَجُموَن  -

ْيُخ اْلُمْحَصُن يُْجلَُد َويُْرَجمُ  إَذا َزنَى، َوالشَّابُّ اْلُمْحَصُن يُْرَجُم إَذا  َوفَسََّرهُ قَتَاَدةُ، قَاَل: الشَّ

 َزنَى، َوالشَّابُّ إَذا لَْم يُْحَصْن ُجلَِد.

ْيَخاِن يُْجلََداِن َويُْرَجَماِن، َوالثَّيِّبَاِن يُْرَجَماِن، َواْلبِْكَراِن يُْجلََداِن  - َعْن أَبِي َذرٍّ قَاَل: الشَّ

 َويُْنفَيَاِن.

 8811ماْلُمْحَصنَِة[ َمِة ]َمْسأَلَة َحدُّ اأْلَ 

ُ تََعالَى }فَإَِذا أُْحِصنَّ فَإِْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى  قال ابن حزم: قَاَل َّللاَّ

ْجنَ 8٥اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلَعَذاِب{ ]النساء:  َ تََعالَى أََراَد فَإَِذا تََزوَّ  [ فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّ َّللاَّ

ةُ اْلُمْحَصنَةُ  َوُوِطْئَن فََعلَْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى اْلَحَرائِِر اْلُمْحَصنَاِت ِمْن اْلَعَذاِب، َواْلُحرَّ

ْجَم ََل نِْصَف لَهُ، فَبَقَِي َعلَْيِهنَّ  ُروَرِة نَْدِري أَنَّ الرَّ ْجَم، َوبِالضَّ فَإِنَّ َعلَْيهَا ِجْلَد ِمائٍَة َوالرَّ

 ، فََوَجَب َعلَى اِْلََمِة اْلُمْحَصنَِة َجْلُد َخْمِسيَن فَقَْط.نِْصُف اْلِمائَةِ 

ِة اْلُمطَلَّقَِة فَقَْط، فَإِْن َكاَن هََذا  ْحَصاَن " اْسٌم يَقَُع َعلَى اْلُحرَّ وقال أيضا: َوقَالُوا: إنَّ " اْْلِ

َماِء اْلُمْحَصنَاِت ِمْن هَ   ِذِه اْْليَِة.....َكَما قَالُوا فَالنَّْفُي َواِجٌب َعلَى اْْلِ

ِة فَقَْط، فَالنَّْفُي ََل يَِجُب َعلَى  ْحَصاُن " ََل يَقَُع فِي اللَُّغِة إَلَّ َعلَى اْلُحرَّ َوإِْن َكاَن " اْْلِ

ِريَعِة يَقَُع إَلَّ  ْحَصاَن " فِي اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َوالشَّ َماِء ِمْن هَِذِه اْْليَِة؟ َوَما نَْعلَُم " اْْلِ َعلَى اْْلِ

َواِج الَِّذي يَُكوُن فِيِه اْلَوْطُء  َوَعلَى اْلَعْقِد  -فَهََذا إْجَماٌع ََل ِخََلَف فِيِه  -َمْعنَيَْيِن: َعلَى الزَّ

يِن إَلَّ بِيَقِ  ِة اْلُمطَلَّقَِة فَقَْط، فَََل يَُجوُز أَْن يَْقطََع فِي الدِّ يٍن؛ فَقَْط، َوََل نَْعلَُمهُ يَقَُع َعلَى اْلُحرَّ

ِ تََعالَى  ِ تََعالَى، َوََل يَِحلُّ لَِمْن لَهُ تَْقَوى أَْو َعْقٌل: أَْن يُْخبَِر َعْن َّللاَّ إَلَّ ِِلَنَّهُ إْخبَاٌر َعْن َّللاَّ

يَن َمأُْخوٌذ بِالظُّنُوِن فَقَْط، َولَِكنَّ " النَّْفَي "  ِ نَْحُن َكَمْن يَقُوُل: إنَّ الدِّ بِيَقِيٍن، َولَْسنَا َوَّللَاَّ

َماِء إَذا َزنَْيَن ِمْن َمْوِضٍع آَخَر، َوهَُو اْلَخبَُر .. َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ وَ  اِجٌب َعلَى اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ا أَْو ِميَراثاا َوِرَث بِِحَساِب َما »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إَذا أََصاَب اْلُمَكاتَُب َحد ا

، َواْبُن َعبَّاٍس، ِكََلهَُما « . لَْيِه اْلَحدُّ بِِحَساِب َما َعتََق ِمْنهُ َعتََق ِمْنهُ َوأُقِيَم عَ  وعن َعلِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  اْلُمَكاتَُب يُْعتَُق ِمْنهُ بِقَْدِر َما أَدَّى، َويُقَاُم َعلَْيِه »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ِة، « َويَِرُث بِقَْدِر َما َعتََق ِمْنهُ اْلَحدُّ بِقَْدِر َما َعتََق ِمْنهُ،  حَّ َوهََذا إْسنَاٌد فِي َغايَِة الصِّ

ا فِي َجِميِع َما لَهُ  ِة ُعُموما فََوَجَب َضُروَرةا أَْن يَُكوَن َحدُّ اِْلََمِة بِنِْسبَتِِه ِمْن َحدِّ اْلُحرَّ

ِة، فََوَجَب َضُروَرةا أَنَّ َحدَّ اِْلَ  ِة، ِمْن نِْصٌف ِمْن َحدِّ اْلُحرَّ َجِة نِْصُف َحدِّ اْلُحرَّ  -َمِة اْلُمتََزوِّ

ِ  -النَّْفِي َواْلَجْلِد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَْن ََل يَُخصَّ ِمْن َذلَِك َشْيٌء، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِصِه، َوََل َجاَء اْلقُْرآُن لَْم يَُخصَّ ِمْن َذلَِك، َوََل أََحٌد ِمْن اِْلََمِة أَْجَمَع َعلَى تَْخِصي

 بِتَْخِصيِصِه، فََوَجَب نَْفيُهَا ِستَّةُ أَْشهٍُر، َوَجْلُدهَا َخْمُسوَن َجْلَدةا ..

 8811]حد المملوك الذكر إذا زنى [ م-
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 -الفقهاء: أقوال 

ْجِم.)حكاه مجاهد عن أهل المدين - ة عدا عكرمة َحدَّهُ َحدُّ اْلُحرِّ ِمْن اْلَجْلِد َوالنَّْفِي َوالرَّ

 قال عليه نصف الحد وهو قول أبي ثور واِلوزاعي 

َجهَا اْلُحرُّ .)مجاهد  َ- ةَ، َوإِْحَصاُن اِْلََمِة أَْن يَتََزوَّ َج اْلُحرَّ إِْحَصاُن اْلَعْبِد أَْن يَتََزوَّ

 واِلوزاعي(

، َوأَ  -  ْحَمُد(َل رجم على العبد المحصن.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

  -واآلثار: األحاديث 

- ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أن َرُسوَل َّللاَّ ا أَْو ِميَراثاا »قَْد قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ إَذا أََصاَب اْلُمَكاتَُب َحد ا

 صحيح(«)َوِرَث بِِحَساِب َما َعتََق ِمْنهُ، َوأُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ بِِحَساِب َما َعتََق ِمْنهُ 

ِ َعْن َعلِ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَقِيُموا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلُحُدوَد َعلَى َما َملََكْت أَْيَمانُُكمْ 

َماِء. ا ُموِجباا لُِوقُوِع اْلُحُدوِد َعلَى اْلَعبِيِد َواْْلِ  قال المؤلف: فََكاَن هََذا ُعُموما

ْيِن اللََّذْيِن َذَكْرنَا وقال  ِمْن ُوُجوِب إقَاَمِة اْلُحُدوِد َعلَى َما  -أيضا: َمَع ُوُروِد هََذْيِن النَّصَّ

فَلَْم  -بََِل َشكٍّ  -َملََكْت أَْيَمانُنَا، َوأَنَّهُْم فِي َذلَِك بِِخََلِف ُحُدوِد اِْلَْحَراِر، فَإِْذ قَْد َوَجَب هََذا 

ِديِد َحدِّ اْلَمَمالِيِك بِِخََلِف ُحْكِم اِْلَْحَراِر فِي اْلُحُدوِد، فَقَْد َصحَّ إْجَماُع يَُكْن بُدٌّ ِمْن تَحْ 

، -َوهُْم أَْهُل اْلَحقِّ  -اْلقَائِلِيَن بِهََذا اْلقَْوِل  : َعلَى أَنَّ اْلَمَمالِيَك فِي اْلَحدِّ نِْصُف َحدِّ اْلُحرِّ

ةا َصِحيَحةا َمَع ِصحَّ  ْسََلِم: فََكاَن هََذا ُحجَّ ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن َعلَى إْطبَاِق َجِميِع أَْهِل اْْلِ ِة اْْلِ

، َوََل أَْكثََر ِمْن نِْصِف َحدِّ  َعلَى أَنَّ َحدَّ اْلَعْبِد َواِْلََمِة لَْيَس يَُكوُن أَقَلَّ ِمْن نِْصِف َحدِّ اْلُحرِّ

، َولَْم يَأِْت بِهََذا نَصٌّ قَطُّ  ْجَماٌع َصِحيٌح ُمتَيَقٌَّن َعلَى إْبطَاِل اْلقَْوِل بِأَْن يَُكوَن فَهََذا إ -اْلُحرِّ

.. ، أَْو أَْكثََر ِمْن نِْصِف َحدِّ اْلُحرِّ  َحدُّ اْلَمْملُوِك أَْو اْلَمْملُوَكِة أَقَلَّ ِمْن نِْصِف َحدِّ اْلُحرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَلَْوََل نَصُّ َرُسوِل َّللاَّ َعلَى إقَاَمِة اْلُحُدوِد َعلَى َما َملََكْت  -َصلَّى َّللاَّ

ْت اْلُحُدوُد َعلَْيِهْم فَََل يَُجوُز أَْن  أَْيَمانُنَا لََكانَْت اْلُحُدوُد َعْنهُْم َساقِطَةا ُجْملَةا، فَإِْذ قَْد َصحَّ

صَّ َوََل إْجَماَع بُِوُجوِب يُقَاَم َعلَْيِهْم ِمْنهَا إَلَّ َما أَْوَجبَهُ َعلَْيِهْم نَصٌّ أَْو إْجَماٌع، َوََل نَ 

ْجِم َعلَْيِهْم، َوََل بِإِيَجاِب أَْزيََد ِمْن َخْمِسيَن َجْلَدةا َونَْفِي نِْصِف َسنٍَة، فََوَجَب اِْلَْخُذ بَِما  الرَّ

ْجَماُع َوإِْسقَاطُ َما ََل نَصَّ فِيِه َوََل إْجَماَع  ِ تََعالَى -أَْوَجبَهُ النَّصُّ َواْْلِ  التَّْوفِيُق. َوبِاَّلَلَّ

انِي فَاْجلُِدوا{ ]النور:  انِيَةُ َوالزَّ ِ تََعالَى }الزَّ [ اْْليَةَ إنََّما 8فََصحَّ بَِما َذَكْرنَا أَنَّ قَْوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعنَى بََِل َشكٍّ اِْلَْحَراَر َواْلَحَرائَِر، َوَكَذلَِك قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْجمُ »  -إنََّما َعنَى بِِه « اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر َجْلُد ِمائٍَة َونَْفُي َسنٍَة َوالثَّيُِّب بِالثَّيِِّب َجْلُد ِمائٍَة َوالرَّ

َماَء. -َعلَْيِه السَََّلُم   اِْلَْحَراَر َواْلَحَرائَِر ََل اْلَعبِيَد َوََل اْْلِ
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ْوِجيَّة َوَذلَِك ََل ]َمْسأَلَة ُوِجَدْت اْمَرأَةٌ َوَرُجٌل يَطَؤُ   8811ميَْعِرف[ َها فادعيا الزَّ

قال ابن حزم: َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه: أَنَّ َمْن ُوِجَد َمَع اْمَرأٍَة يَطَُؤهَا َوقَاَمْت اْلبَيِّنَةُ بِاْلَوْطِء، 

قَْتهُ فِي َذلَِك، فَإِنْ  َكانَا َغِريبَْيِن، أَْو يُْعَرفَاِن،  فَقَاَل هَُو: إنَّهَا اْمَرأَتِي، أَْو قَاَل: أََمتِي، فََصدَّ

ْجَماَع قَْد َصحَّ بِنَْقِل  فَََل َشْيَء َعلَْيِهَما، َوََل يُْعَرُض لَهَُما َوََل يُْكَشفَاِن َعْن َشْيٍء، ِِلَنَّ اْْلِ

 ِ : أَنَّ النَّاَس َكانُوا يُهَاِجُروَن إلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيهِ  -اْلَكَوافِّ ا  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ أَْفَذاذا

بِأَْهلِيِهْم َونَِسائِِهْم َوإَِمائِِهْم  -َوُمْجتَِمِعيَن، ِمْن أَقَاِصي اْليََمِن، َوِمْن َجِميِع بََِلِد اْلَعَرِب 

أََحٌد َعلَى فََما ِحيَل بَْيَن أََحٍد َوبَْيَن َمْن َزَعَم أَنَّهَا اْمَرأَتُهُ أَْو أََمتُهُ، َوََل ُكلَِّف  -َوَعبِيِدِهْم 

 َذلَِك بَيِّنَةا.

 ِ ْسََلِم، َوَجِميِع أَْهِل اِْلَْرِض ِمْن َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  -ثُمَّ َعلَى هََذا إْجَماُع َجِميِع أَْهِل اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ائِِهْم َوإِلَى يَْوِمنَا هََذا ََل يََزاُل النَّاُس يَْرَحلُوَن بِأَْهلِيِهْم َوإِمَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُمْسلِِميَن  -َوَرقِيقِِهْم، َوََل يَُكلَُّف أََحٌد ِمْنهُْم بَيِّنَةا َعلَى َذلَِك، بَْل تَُصدَُّق أَْقَوالُهُْم فِي َذلَِك 

ا  ْجَماُع فَََل يَُجوُز ُمَخالَفَةُ َذلَِك، فَإِْن َكانَتْ  -َكانُوا أَْو ُكفَّارا  فَإِْذ قَْد َصحَّ النَّصُّ بِهََذا َواْْلِ

َمْعُروفَةا فِي اْلبَلَِد، َوَمْعُروٌف أَنَّهُ ََل َزْوَج لَهَا، فَإِْن أَْمَكَن َما يَقُوُل، فَََل َشْيَء َعلَْيِهَما، 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِِلَنَّ أَْصَل ِدَمائِِهَما َوأَْبَشاِرِهَما َعلَى التَّْحِريِم بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َم « َماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ إنَّ دِ » فَََل يَُجوُز إبَاَحةُ َما َحرَّ

ُ تََعالَى إَلَّ بِيَقِيٍن ََل َشكَّ فِيِه   -َوإِْن َكاَن ِكْذبُهَُما فِي َذلَِك ُمتَيَقَّناا فَاْلَحدُّ َواِجٌب َعلَْيِهَما  -َّللاَّ

اَل: ِهَي أََمتِي، َوَصدَّقَهُ َصاِحبُهَا الَِّذي ُعِرَف ِمْلُكهَا لَهُ، َوأَقَرَّ أَنَّهُ قَْد َكاَن َوهَبَهَا َوإِْن قَ 

َق َوََل َشْيَء َعلَْيِهَما فِي َذلَِك، فَإِْن َكذَّبَهُ ُحدَّ، إَلَّ أَْن يَأْتَِي  لَهُ، أَْو َكاَن بَاَعهَا ِمْنهُ: ُصدِّ

ِة َدْعَواهُ فَلَْو قَاَل: ِهَي أََمتِي، َوقَالَْت ِهَي: بَْل أَنَا َزْوَجتُهُ، أَْو قَاَل: ِهَي بِبَيِّنٍَة َعلَى ِصحَّ 

ِة اْلفَِراِش  -َزْوَجتِي، َوقَالَْت ِهَي: بَْل أَنَا أََمتُهُ، أَْو قَالَْت: بَْل أُمُّ َولَِدِه  فَقَْد اتَّفَقَا َعلَى ِصحَّ

يَِّة َحتَّى يُقِيَم هَُو بَيِّنَةا بِِمْلِكِه لَهَا، فَإِْن لَْم يَْفَعْل َحلََف لَهَا فَََل َحدَّ فِي َذلَِك، َوِهَي  َعلَى اْلُحرِّ

َق بَْينَهَُما، ِِلَنَّ اْلِمْلَك قَْد بَطََل إَذا لَْم تَقُْم بَيِّنَةٌ، َوالنَّ  ْوِجيَِّة، َوفُرِّ ِعيِه ِمْن الزَّ اُس َعلَى فِيَما يَدَّ

يَِّة َحتَّ  ْوِجيَّةُ لَْم تَْثبُْت اْلُحرِّ ، َوالزَّ قُّ َوإِنََّما يُْحَكُم  -ََل بِإِْقَراِرِهَما َوََل بِبَيِّنٍَة  -ى يَِصحَّ الرِّ

ْنَساٍن، فَأَْنَكَر َسيُِّدهَا ُخُروَجهَا َعْن ِمْلِكهِ  ا إَذا َكانَْت أََمةا َمْعُروفَةا ِْلِ  َعلَْيِهَما ِمْن اْْلَن، َوأَمَّ

ِجَد َمَعهَا، فَاْلَحدُّ َعلَْيهَا َوَعلَى الَِّذي ُوِجَد َمَعهَا، إَلَّ أَْن يَأْتَِي بِبَيِّنٍَة َعلَى َذلَِك، إلَى الَِّذي وُ 

.  َولَهُ َعلَى َسيِِّدهَا اْليَِميُن َوََل بُدَّ

 -الفقهاء: أقوال 

اِد ْبِن ُسلَْيَماَن وأيوب ذلك.َل حد في - السختياني و أَبُو َحنِيفَةَ، ) اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

)  َوالشَّافِِعيُّ

 عليهما الحد.)النخعي( -

.)الزهرى ومالك وأصحابه( -  يَْسأَُل اْلبَيِّنَةَ، فَإِْن َجاَء بِبَيِّنَتِِه َوإَِلَّ َوقََع َعلَْيِه اْلَحدُّ
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َمْعُروفَْيِن فَإِْن َكاَن يَُرى قَْبَل َذلَِك يُْدَخُل إْن َكانَا ََل يُْعَرفَاِن فَََل َحدَّ َعلَْيِهَما، فَإِْن َكانَا  -

.)عثمان البتي  (إلَْيهَا َويُْذَكُر َذلَِك، فَََل َحدَّ َعلَْيِه، َوإِْن لَْم يَُكْن َشْيٌء ِمْن َذلَِك فََعلَْيِهَما اْلَحدُّ

 -اآلثار: 

َعاِويُّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجَلا وَ  - اْمَرأَةا ُوِجَدا فِي " َحْرِب ِمْرَداٍس " فَُرفَِعا َداُود ْبُن يَِزيَد الزَّ

: َما تَقُولِيَن؟ فَقَاَل لَهَا  ْجتهَا، فَقَاَل لَهَا َعلِيٌّ ي تََزوَّ إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل: اْبنَةُ َعمِّ

 النَّاُس: قُولِي نََعْم، فَقَالَْت: نََعْم، فََدَرأَ َعْنهَُما.)صحيح(

ْوِجيَِّة[م]َمْسأَلَ   8818ة فِيَمْن ُوِجَد َمَع اْمَرأٍَة فََشِهَد لَهُ أَبُوَها أَْو أَُخوَها بِالزَّ

  -أقوال الفقهاء:

 عليهما الحد .)مالك(-

.)أهل الظاهر وهو قول  - إْن َكاَن اللََّذاِن َشِهَدا لَهَُما َعْدلَْيِن َصحَّ اْلَعْقُد، َوبَطََل اْلَحدُّ

ِة النَِّكاِح بَيِّنَةٌ، المؤلف وقال : فَإِْن  لَْم يَُكونَا َعْدلَْيِن، فَاْلَحدُّ َعلَْيِهَما َما لَْم يَُكْن َعلَى ِصحَّ

ْحِريُم أَْو اْستِفَاَضةٌ، ِِلَنَّ اْليَقِيَن َصحَّ أَنَّهَُما َغْيُر َزْوَجْيِن، َوأَنَّهَا َحَراٌم َعلَْيِه، فَََل يَْنتَقُِل التَّ 

ْوِجيَِّة إَلَّ بِيَقِيٍن ِمْن بَيِّنٍَة أَْو اْستِفَاَضٍة.(إلَى التَّْحلِيِل، َوََل    يَْنتَقََِلِن إلَى ُحْكِم الزَّ

َماُم َوَغْيُرهُ َعلَى اْلَمْرُجوِم أَْم ََل[ م -  8811]َمْسأَلَة َهْل يَُصلِّي اإْلِ

ِ َعلَى اْلُجهَْينِ  يَِّة بِنَْفِسِه بََِل ِخََلٍف، َوأَْمُرهُ قال ابن حزم: فَفِي هَِذِه اْْلثَاِر َصََلةُ َرُسوِل َّللاَّ

ََلِة َعلَى اْلَغاِمِديَِّة بََِل ِخََلٍف، َوَصََلتُهُ َعلَى َماِعٍز  ُ َعْنهُ  -بِالصَّ بِاْختََِلٍف،  -َرِضَي َّللاَّ

ِة  حَّ ُ َعْنهُ  َرِضيَ  -َوبِهََذا يَقُوُل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب  -َوهَِذِه اْْلثَاُر فِي َغايَِة الصِّ  -َّللاَّ

ُرِجَم ُشَراَحةُ فَقَالُوا: َكْيَف نَْصنَُع بِهَا؟ قَاَل: اْصنَُعوا بِهَا َكَما تَْصنَُعوَن بِنَِسائُِكْم إَذا ُمْتَن 

ٍد  ُ  -فِي بُيُوتُِكْم؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ هَُو  : َواَلَِّذي نَْصنَُع بِنَِسائِنَا إَذا ُمْتَن فِي بُيُوتِنَا-َرِحَمهُ َّللاَّ

َماُم َوَغْيُرهُ.. ْلَن َويَُكفَّنَّ َويَُصلَِّي َعلَْيِهنَّ اْْلِ  أَْن يَُغسَّ

 -األحاديث واآلثار:

- « ِ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّ َرُجَلا ِمْن أَْسلََم يُقَاُل لَهُ َماِعُز ْبُن َمالٍِك َرَجَمهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  - ِ  -فََذَكَر اْلَحِديَث  -َم َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ قَاَم َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََخلََّف َرُجٌل فِي ِعيَالِنَا لَهُ  َخِطيباا ِمْن اْلَعِشيِّ فَقَاَل: أََوُكلََّما اْنطَلَْقنَا ُغَزاةا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ْن ََل أُوتَى بَِرُجٍل فََعَل َذلَِك إَلَّ نَكَّْلُت بِِه قَاَل: فََما اْستَْغفََر لَهُ نَبِيٌب َكنَبِيِب التَّْيِس، َعلَى أَ 

 .)صحيح(« َوََل َسبَّهُ 

ِ »َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف اِْلَْنَصاِريِّ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َل اِْلُولَيَْيِن ِمْن الظُّْهِر َحتَّى َكاَد النَّاُس َصلَّى الظُّْهَر يَ  - ْوَم أََمَر بَِماِعٍز يُْرَجُم فَطَوَّ

ا اْنَصَرَف أََمَر بِِه فَُرِجَم، فَلَْم يُْقتَْل َحتَّى َرَماهُ ُعَمُر  يَْعِجُزوَن َعْنهَا ِمْن طُوِل اْلقِيَاِم، فَلَمَّ
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اَب َرْأَسهُ فَقَتَلَهُ، فَقَاَل َرُجٌل لَِماِعٍز ِحيَن فَاَضْت نَْفُسهُ: ْبُن اْلَخطَّاِب بِلَْحِي بَِعيٍر فَأَصَ 

ْكَعتَْيِن  َل الرَّ ا َكاَن اْلَغُد َصلَّى الظُّْهَر فَطَوَّ ِ؟ قَاَل: ََل، فَلَمَّ أَتَُصلِّي َعلَْيِه يَا َرُسوَل َّللاَّ

َر بِأَ  لَهَُما بِاِْلَْمِس، أَْو أَخَّ ا اْنَصَرَف قَاَل: َصلُّوا َعلَى َصاِحبُِكْم اِْلُولَتَْيِن َكَما طَوَّ ْشيَاَء، فَلَمَّ

 .)صحيح(« َوالنَّاسُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََصلَّى َعلَْيِه النَّبِيُّ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -أَنَّ َرُجَلا ِمْن أَْسلََم َجاَء إلَى النَّبِيِّ »َعْن َجابِِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ  - َصلَّى َّللاَّ

نَى فَأَْعَرَض  ُ َعلَْيِه  -فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ  -فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه  -فَاْعتََرَف بِالزِّ َصلَّى َّللاَّ

ا أَْذلَقَْتهُ اْلِحَجاَرةُ فَرَّ فَأُْدِرَك فَُرِجَم َحتَّى َماَت، فَقَاَل لَهُ  -َوَسلََّم  فَُرِجَم بِاْلُمَصلَّى، فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  ا َولَْم يَُصلِّ َعلَْيهِ  -َصلَّى َّللاَّ  .)صحيح(« َخْيرا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُجَلا ِمْن أَْسلََم َجاَء إلَى النَّبِيِّ »َعْن َجابٍِر قَاَل  - فَاْعتََرَف  -َصلَّى َّللاَّ

نَى فَأَْعَرَض َعْنهُ َحتَّى َشِهَد َعلَى نَْفِسهِ  اٍت  بِالزِّ فَأََمَر  -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  -أَْربََع َمرَّ

ا أَْذلَقَْتهُ اْلِحَجاَرةُ فَرَّ فَأُْدِرَك فَُرِجَم َحتَّى َماَت، فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ   - بِِه فَُرِجَم بِاْلُمَصلَّى فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا َوَصلَّى َعلَْيهِ  -َصلَّى َّللاَّ  حيح(.)ص« َخْيرا

ا اْختَلََف فِيِه َمْحُموُد ْبُن َغْيََلَن، َوإِْسَحاُق ْبُن إْبَراِهيَم الدَّبَِريُّ َعلَى  قال المؤلف: فَهََذا ِممَّ

اِق، فَِرَوايَةُ الدَّبَِريِّ َعْنهُ فِي هََذا اْلَخبَِر " َولَْم يَُصلِّ َعلَْيِه " َوِرَوايَةُ َمْحُموٍد  زَّ َعْبِد الرَّ

ُ أَْعلَُم أَيُّهَُما َوِهَم؟َعْنهُ فِي هَ   َذا اْلَخبَِر " َوَصلَّى َعلَْيِه " فَاَّلَلَّ

ِ ْبُن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه فََذَكَر َحِديَث  - ِ »َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -اْلَغاِمِديَِّة َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َمَر بِهَا فََصلَّى َعلَْيهَا َوُدفِنَتْ أََمَر النَّاَس فََرَجُموهَا، ثُمَّ أَ  -َوَسلََّم 

ِ »َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْمَرأَةا ِمْن ُجهَْينَةَ أَتَْت نَبِيَّ َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

نَى َوَذَكَر اْلَحِديَث  ِ  -َوِهَي ُحْبلَى ِمْن الزِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َوفِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  أََمَر بِهَا فَُرِجَمْت ثُمَّ َصلَّى َعلَْيهَا، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَتَُصلِّي َعلَْيهَا يَا نَبِيَّ َّللاَّ

اْلَمِدينَِة لََوِسَعْتهُْم، َوهَْل  َوقَْد َزنَْت؟ قَاَل: لَقَْد تَابَْت تَْوبَةا لَْو قُِسَمْت بَْيَن َسْبِعيَن ِمْن أَْهلِ 

ِ؟  .)صحيح(« َوَجْدَت بِأَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت بِنَْفِسهَا َّلِلَّ

َج َرُجل  - ]َمْسأَلَة فِي اْمَرأَة أحلت نَْفسَها أَْو دلست بنفسها ألجنبي أَْو تََزوَّ

 8811بخامسة[م

هَا َعلَى َذلَِك فَتَلُِد َعْن اْبِن ِشهَاٍب أَنَّهُ قَاَل فِي اْلَمْرأَِة تَقُ  ُجِل: إنِّي ِحلٌّ لَك، فَيََمسُّ وُل لِلرَّ

 ُ َم َّللاَّ ِمْنهُ: أَنَّهُ يُْرَجُم َوََل يَِرثُهُ َذلَِك اْلَولَُد؟ قَاَل ابن حزم: لَْيَس ِِلََحٍد أَْن يُِحلَّ َما َحرَّ

ْجُم َواْلَجْلُد إْن َكانَا ُمْحَصنَْيِن تََعالَى، فَإِْحََللُهَا نَْفَسهَا بَاِطٌل َوهَُو ِزنَى َمْحٌض وَ  َعلَْيِه الرَّ

َوََل يُْلَحُق فِي هََذا َولٌَد أَْصَلا إَذا لَْم يَُكْن َعْقٌد، فَإِْن َكانَا َجاِهلَْيِن فَََل َشْيَء َعلَْيِهَما، َوإِْن 

ا، فَاْلَحدُّ َعلَى اْلَعالِِم دُ   وَن اْلَجاِهِل...َكاَن أََحُدهَُما َجاِهَلا َواْْلَخُر َعالِما
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َوتُْجلَُد َولَْو أَنَّ اْمَرأَةا َدلََّسْت نَْفَسهَا ِِلَْجنَبِيٍّ فََوِطئَهَا يَظُنُّ أَنَّهَا اْمَرأَتُهُ: فَِهَي َزانِيَةٌ تُْرَجُم 

 فِي َذلَِك. إْن َكانَْت ُمْحَصنَةا أَْو تُْجلَُد َوتُْنفَى، إْن َكانَْت َغْيَر ُمْحَصنٍَة َوََل يَْلَحُق اْلَولَدُ 

  -أقوال الفقهاء:

 -إذا نكح الرجل الخامسة:-

ْيِن،  : ُرِجَم، َوإِْن َكاَن َجاِهَلا ُجلَِد أَْدنَى اْلَحدَّ * إْن َكاَن قَْد َعلَِم َذلَِك أَنَّ اْلَخاِمَسةَ ََل تَِحلُّ

ُق بَْينَهَُما َوََل  ا، فَإِْن َولََدْت لَْم يَِرْثهُ َولَهَا َمْهُرهَا بَِما اْستََحلَّ ِمْنهَا، ثُمَّ يُفَرَّ يَْجتَِمَعاِن أَبَدا

 َولَُدهَا.)الزهري والليث(

 * يُْرَجُم إَلَّ أَْن يُْعَذَر بَِجْهٍل) َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ َو أهل الظاهر وهو قول المؤلف(

 * يُْجلَُد ِمائَةا َوََل يُْنفَى.)النخعي(

  -اآلثار:

َجْت َولَْم أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَ  - ا فَتََزوَّ الٍِب َرَجَم اْمَرأَةا َكانَْت َذاَت َزْوٍج فََجاَءْت أَْرضا

 تَُشكَّ أَنَّ َما َجاَءهَا َمْوُت َزْوِجهَا َوََل طَََلقُهُ.)صحيح وهو قول الزهري(

 

ُخوِل  تَِها َوَمْن طَلََّق ثَََلثًا قَْبَل الدُّ َجْت فِي ِعدَّ أَْو بَْعِدِه ثُمَّ ]َمْسأَلَة اْمَرأَةٌ تََزوَّ

 8811َوِطَئ[م

، أَْو تَُكوَن  قال ابن حزم: َوََل تَْخلُو النَّاِكَحةُ فِي ِعدَّتِهَا بِأَْن تَُكوَن َعالَِمةا بِأَنَّ َذلَِك ََل يَِحلُّ

ِة: فَإِْن َكانَْت َجاِهلَةا، أَْو َغلِطَ  ٌم، أَْو َغلَِطْت فِي اْلِعدَّ ِة: فَََل َجاِهلَةا بِأَنَّ َذلَِك ُمَحرَّ ْت فِي اْلِعدَّ

فَإِْن َكانَْت  -َشْيَء َعلَْيهَا، ِِلَنَّهَا لَْم تَْعَمْد اْلَحَراَم، َواْلقَْوُل قَْولُهَا فِي اْلَغلَِط َعلَى ُكلِّ َحاٍل 

ِة: فَِهَي َزانِيَةٌ َوَعلَْيهَا الرَّ  ، َولَْم تَْغلَْط فِي اْلِعدَّ َوقَْد يُْمِكُن أَْن  -ْجُم َعالَِمةا بِأَنَّ َذلَِك لَْم يَِحلَّ

ُ َعْنهُ  -يَْضِربَهَا ُعَمُر  ا لِتَْرِكهَا التََّعلَُّم ِمْن ِدينِهَا َما يَْلَزُمهَا؛ فَهَُو َمَكاُن  -َرِضَي َّللاَّ تَْعِزيرا

 التَّْعِزيِر.

، فَاْلفَْرُج بِِه ََل وقال أيضا: َواْلقَْوُل فِي َذلَِك ُكلِِّه َواِحٌد، َوهَُو أَنَّ ُكلَّ َعْقٍد فَاِسٍد ََل   يَِحلُّ

، َوََل يَِصحُّ بِِه َزَواٌج، فَهَُما أَْجنَبِيَّاِن َكَما َكانَا، َواْلَوْطُء فِيِه ِمْن اْلَعالِِم بِالتَّْحِريِم زِ  ناى يَِحلُّ

ْجِم أَْو اْلَجْلِد، أَْو التَّْعِزيِر  ٌد َمْحٌض، َوفِيِه اْلَحدُّ َكاِمَلا ِمْن: الرَّ َوََل يَْلَحُق فِيِه َولٌَد  -ُمَجرَّ

ْوِجيَِّة  َوإِْن َكاَن َجاِهَلا فَََل َحدَّ، َوََل يَقَُع  -أَْصَلا َوََل َمْهَر فِيِه، َوََل َشْيَء ِمْن أَْحَكاِم الزَّ

ْجَماِع  ْوِجيَِّة إَلَّ لَِحاَق اْلَولَِد فَقَْط، لإِْلِ ِ  -فِي َذلَِك َشْيٌء ِمْن أَْحَكاِم الزَّ   تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ
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نَى َكاِمَلا  ، فََعلَْيِه َحدُّ الزِّ ا أَنَّ َذلَِك ََل يَِحلُّ ا َمْن طَلََّق ثَََلثاا ثُمَّ َوِطَئ فَإِْن َكاَن َعالِما  َوأَمَّ

، فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوََل يَ  ْلَحُق اْلَولَُد هَاهُنَا، َوَعلَْيهَا َكَذلَِك، ِِلَنَّهَا أَْجنَبِيَّةٌ، فَإِْن َكاَن َجاِهَلا

ا  -ِِلَنَّهُ َوِطَئ فِيَما ََل َعْقَد لَهُ َمَعهَا  ا َوََل فَاِسدا ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ََل َصِحيحا  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 ليس عل من تزوجت في عدتها حد.)الشعبي والنخعي( -

 -اآلثار:

تِهَا فَُرفَِع َذلَِك إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ا - َجْت فِي ِعدَّ ْمَرأَةا تََزوَّ

ا لَْم يَْلَحْق ُعَمَر  َق بَْينَهَُما.)ضعيف منقطع() َسِعيدا ، َوفَرَّ ُ  -فََضَربَهَا ُدوَن اْلَحدِّ َرِضَي َّللاَّ

ٍن َعلَ  -َعْنهُ  ا إَلَّ نَْعيَهُ النُّْعَماَن ْبَن ُمقَرِّ  ى اْلِمْنبَِر(َسَماعا

َجْت َعْبَدَها[م  8811]َمْسأَلَة َمْن تََزوَّ

قال ابن حزم: َوََل يَِحلُّ لِْلَمْرأَِة َعْبُدهَا، فَإِْن َوِطئَهَا فََكَما قُْلنَا: إْن َكانَْت َعالَِمةا أَنَّ هََذا ََل 

إْن َكانَْت  -أَْو تُْجلَُد َوتُْنفَى  -ةا إْن َكانَْت ُمْحَصنَ  -يَِحلُّ فَِهَي َزانِيَةٌ َوتُْرَجُم، َويَْجلُِدهَا 

َواْلَعْبُد َكَذلَِك، َوََل يَْلَحُق اْلَولَُد، فَإِْن َكانَْت َجاِهلَةا فَََل َشْيَء َعلَْيهَا،  -َغْيَر ُمْحَصنٍَة 

ا التَّْحِريُم َعلَى -َويَْلَحُق اْلَولَُد بِهَا  ا التَّْفِريُق فَََل بُدَّ ِمْنهُ، َوأَمَّ َجاِل فَََل يَْحُرُم بَِذلَِك،  أَمَّ الرِّ

َ تََعالَى لَْم يُوِجْب َذلَِك، َوََل َرُسولَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِِلَنَّ َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

َجهَا فَاْلِعْتُق بَاِطٌل َمْرُدوٌد، ِِلَنَّهُ ُعلَِّق بَِشْرٍط لَْيَس فِي  ِكتَاِب فَإِْن أَْعتَقَْتهُ بَِشْرِط أَْن يَتََزوَّ

ِ تََعالَى فَهَُو بَاِطٌل، َوإَِذا بَطََل الشَّْرطُ بَطََل ُكلُّ َعْقٍد لَْم يُْعقَْد إَلَّ بَِذلَِك الشَّْرِط، َوََل  َّللاَّ

ا ِمْن الشَّْرِط، فَََل يَِحلُّ أَْن يَمْ  ِضَي يَُجوُز إْنفَاُذ اْلَعْقِد، ِِلَنَّ اْلَعاقَِد لَهُ لَْم يَْعقِْدهُ قَطُّ ُمْنفَِردا

، َعلَْيِه َعْقٌد لَْم يَْعقِْدهُ َعلَى نَْفِسِه قَطُّ، ِِلَنَّهُ لَْم يُوِجْب َعلَْيِه َذلَِك قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ َصِحيَحةٌ 

 َوََل إْجَماٌع.

ا فَهَُو َجائِزٌ  ا َصِحيحا َجهَا َزَواجا  فَإِْن أَْعتَقَْتهُ بَِغْيِر َشْرٍط ثُمَّ تََزوَّ

 

 -اآلثار:

َمهَا َعلَى أَنَّ عُ - َرهَا َوَحرَّ َجْت َعْبَدهَا فََعزَّ َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكتََب فِي اْمَرأٍَة تََزوَّ

َجاِل.)سكت عنه المؤلف ولكن ناقشه على وجه يشبه اْلقرار به (  الرِّ

َرأَةٌ َكَما تََرى، َجاَءْت اْمَرأَةٌ إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَالَْت: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنِّي امْ  -

َجهُ؟ فَبََعَث  َغْيِري ِمْن النَِّساِء أَْجَمُل ِمنِّي، َولِي َعْبٌد قَْد َرِضيت أََمانَتَهُ، فَأََرْدت أَْن أَتََزوَّ

 ُعَمُر إلَى اْلَعْبِد فََضَربَهُ َضْرباا، َوأََمَر بِاْلَعْبِد فَبِيَع فِي أَْرِض ُغْربٍَة.
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بَْيرِ  - ِ اِْلَْنَصاِريِّ أَنَّهُ قَاَل: َجاَءْت اْمَرأَةٌ إلَى  َكاَن أَبُو الزُّ ُث َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ يَُحدِّ

َق  -ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َونَْحُن بِاْلَجابِيَِة نََكَحْت َعْبَدهَا، فَتَلَهََّف َعلَْيهَا َوهَمَّ بَِرْجِمهَا، ثُمَّ فَرَّ

 ِة: ََل يَِحلُّ لَك ِمْلُك يَِمينِك.بَْينَهَُما، َوقَاَل لِْلَمْرأَ 

 8811]َمْسأَلَة اْلُمَحلُِّل َواْلُمَحلَُّل لَهُ[م

ا يُْفِسُدهُ، َولَْم يُْشتََرْط فِيِه التَّْحلِيُل َوالطَََّلُق فَهَُو  ا ِممَّ قال ابن حزم: ُكلَّ نَِكاٍح اْنَعقََد َسالِما

ِِلَنَّ ُكلَّ  -اْشتََرطَ َذلَِك َعلَْيِه قَْبَل اْلَعْقِد أَْو لَْم يَْشتَِرْط  َوَسَواءٌ  -نَِكاٌح َصِحيٌح تَامٌّ ََل يُْفَسُخ 

ا غَ  ُم هُنَا: هَُو َما اْنَعقََد َعْقدا ْيَر نَاِكٍح لُِمطَلَّقٍَة ثَََلثاا فَهَُو ُمَحلٌِّل َوََل بُدَّ، فَالتَّْحلِيُل اْلُمَحرَّ

 َصِحيٍح.

ا إَذا ُعقَِد النَِّكاُح َعلَ  ى َشْرِط التَّْحلِيِل ثُمَّ الطَََّلِق فَهَُو َعْقٌد فَاِسٌد، َونَِكاٌح فَاِسٌد، فَإِْن َوأَمَّ

، ِِلَنَّهُ ِزناا، َوَعلَْيهَا إنْ  ْجُم َواْلَحدُّ ا أَنَّ َذلَِك ََل يَِحلُّ فََعلَْيِه الرَّ  َوِطَئ فِيِه، فَإِْن َكاَن َعالِما

فَإِْن َكاَن َجاِهَلا فَََل َحدَّ َعلَْيِه، َوََل َصَداَق،  -ْلَحُق اْلَولَُد َكانَْت َعالَِمةا ِمْثُل َذلَِك، َوََل يَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َواْلَولَُد ََلِحٌق   َوبِاَّلَلَّ

 ِ َغاِر، َواْلُمْتَعِة َواْلَعْقِد بَِشْرٍط لَْيَس فِي ِكتَاِب َّللاَّ  َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي ُكلِّ َعْقٍد فَاِسٍد بِالشِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيقُ  -تََعالَى، أَيُّ َشْرٍط َكاَن   َوبِاَّلَلَّ

 -اآلثار:

 قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ََل أُوتَى بُِمَحلٍِّل أَْو ُمَحلٍَّل لَهُ إَلَّ َرَجْمته.)صحيح( -

نَى أَْو لِْلِخْدَمِة َواْلُمْخِدَمِة[م  8812]َمْسأَلَة اْلُمْستَأَْجَرةُ لِلزِّ

نَى َواِجٌب َعلَى اْلُمْستَأِْجِر َواْلُمْستَأَْجَرِة، بَْل ُجْرُمهَُما أَْعظَُم ِمْن  قال ابن حزم: َوَحدُّ الزِّ

انِيَِة بَِغْيِر اْستِْئَجاٍر، ِِلَنَّ اْلُمْستَأِْجَر َواْلُمْستَأَْجَرةَ َزنَيَا َكَما َزنَى َغْيرُ  انِي َوالزَّ  ُجْرِم الزَّ

ا آَخَر  اْلُمْستَأِْجِر َوََل  نَى َحَراما َوهَُو  -فَْرَق، َوَزاَد اْلُمْستَأِْجُر َواْلُمْستَأَْجَرةُ َعلَى َسائِِر الزِّ

 أَْكُل اْلَماِل بِاْلبَاِطِل.

وقال أيضا: َواْلَحدُّ َكاِمٌل َواِجٌب َعلَى اْلُمْخَدِم َواْلُمْخِدَمِة، َولَْو أَْخَدَمهَا ُعْمَر نُوٍح فِي 

ا ِِلَنَّ  -قَْوِمِه  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -هُ َزنَى َوَعهََر َمْن لَْيَسْت لَهُ فَِراشا  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ا َما َكاَن فِيِه َعطَاٌء أَْو اْستِْئَجاٌر فَلَْيَس ِزناى َوََل َحدَّ فِيِه.)أبو  - الزنا ما كان مطارفة َوأَمَّ

 حنيفة(

ٌد بن الحسن هو زنا .قال سائر الفقهاء ومعهم أَبُو  -  يُوُسَف، َوُمَحمَّ

 اْلُمْخِدَمةَ ِسنِيَن َكثِيَرةا ََل َحدَّ َعلَى اْلُمْخَدِم إَذا َوِطئَهَا.)ابن الماجشون صاحب مالك( -
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  -اآلثار:

ا أَنَّ اْمَرأَةا َجاَءْت إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَالَْت: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أَْقبَْلت أَ  - ُسوُق َغنَما

لِي فَلَقِيَنِي َرُجٌل فََحفََن لِي َحْفنَةا ِمْن تَْمٍر، ثُمَّ َحفََن لِي َحْفنَةا ِمْن تَْمٍر ثُمَّ َحفََن لِي َحْفنَةا 

ِمْن تَْمٍر، ثُمَّ أََصابَنِي؟ فَقَاَل ُعَمُر: َما قُْلت؟ فَأََعاَدْت، فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َويُِشيُر 

 ثُمَّ تََرَكهَا.)صحيح( -: َمْهٌر َمْهٌر َمْهٌر بِيَِدهِ 

َعْن أَبِي الطُّفَْيِل أَنَّ اْمَرأَةا أََصابَهَا اْلُجوُع فَأَتَْت َراِعياا فََسأَلَْتهُ الطََّعاَم؟ فَأَبَى َعلَْيهَا  -

َرْت أَنَّهَا َكانَْت َجِهَدْت َحتَّى تُْعِطيَهُ نَْفَسهَا، قَالَْت: فََحثَى لِي ثَََلَث َحثَيَاٍت ِمْن تَْمٍر َوَذكَ 

 َوَدَرأَ َعْنهَا اْلَحدَّ.)صحيح( -ِمْن اْلُجوِع، فَأَْخبََرْت ُعَمَر، فََكبََّر َوقَاَل: َمْهٌر َمْهٌر َمْهٌر 

َجَها[ م  8811]َمْسأَلَة َمْن َزنَى بِاْمَرأٍَة ثُمَّ تََزوَّ

َجهَ  َ تََعالَى قَْد قال ابن حزم: َمْن َزنَى بِاْمَرأٍَة ثُمَّ تََزوَّ ا لَْم يَْسقُْط اْلَحدُّ بَِذلَِك َعْنهُ، ِِلَنَّ َّللاَّ

 أَْوَجبَهُ َعلَْيِه فَََل يُْسقِطُهُ َزَواُجهُ إيَّاهَا.

َوهَُو قَْوُل ُجْمهُوِر اْلُعلََماِء ، َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََل َحدَّ  -َوَكَذلَِك إَذا َزنَى بِأََمٍة ثُمَّ اْشتََراهَا 

هُ فِي َوْطِء اْمَرأَتِِه َوأََمتِِه؟ قُْلنَا لَهُْم: لَ عَ  ْم لَْيِه فِي ِكْلتَا اْلَمْسأَلَتَْين ... فَإِْن قَالُوا: َكْيَف نَُحدُّ

هُ فِي اْلَوْطِء الَِّذي َكاَن ِمْنهُ لَهُمَ  -َوهَُما اْمَرأَتُهُ َوأََمتُهُ  -نَُحدَّهُ فِي َوْطئِِه لَهَُما   -ا َوإِنََّما نَُحدُّ

َرأَةا َوهَُما لَْيَستَا اْمَرأَتَهُ َوََل أََمتَهُ ، ثُمَّ يَْلَزُمهُْم َعلَى هََذا اَِلْعتََِلِل اْلفَاِسِد: أَنَّ َمْن قََذَف امْ 

َجهَا أَْو اشْ  َجهَا أَْن يََُلَعَن َوََل َحدَّ َعلَْيِه، َوأَنَّهُ إْن َزنَى بِهَا فََحَملَْت ثُمَّ تََزوَّ تََراهَا ثُمَّ تََزوَّ

 أَْن يُْلَحَق بِِه اْلَولَُد..

 8881]َمْسأَلَة َمْن َوِطَئ اْمَرأَةَ أَبِيِه أَْو َحِريَمتَهُ بَِعْقِد َزَواٍج أَْو بَِغْيِر َعْقٍد[م

َواِج " فََحقٌّ ََل َشكَّ فِيِه، إَلَّ أَنَّ  نَى َغْيُر اْسِم الزَّ ا قَْولُهُ " إْن اْسَم الزِّ  قال ابن حزم: َوأَمَّ

ُ تََعالَى بِِه َوأَبَاَحهُ  َواَج هَُو الَِّذي أََمَر َّللاَّ  َوهَُو اْلَحََلُل الطَّيُِّب َواْلَعَمُل اْلُمبَاَرُك. -الزَّ

ُ تََعالَى بِِه، َوََل أَبَاَحهُ بَْل نَهَى َعْنهُ، فَهَُو اْلبَاِطُل  ا ُكلُّ َعْقٍد أَْو َوْطٍء لَْم يَأُْمْر َّللاَّ َوأَمَّ

ََلُل َواْلَحرَ  ، َولَْيَسْت  -اُم َواْلَمْعِصيَةُ َوالضَّ ا فَهَُو َكاِذٌب آفٌِك ُمتََعدٍّ َوَمْن َسمَّى َذلَِك َزَواجا

ُ َعزَّ َوَجلَّ }إِْن  -َوََل َكَراَمةَ  -التَّْسِميَةُ فِي الشَِّريَعِة إلَْينَا  ِ تََعالَى قَاَل َّللاَّ إنََّما ِهَي إلَى َّللاَّ

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَاٍن{ ]النجم:  ِهَي إَِل أَْسَماءٌ  ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاَّ [ قَاَل 8٢َسمَّ

ٍد  ُ  -أَبُو ُمَحمَّ ا َمْن َسمَّى ُكلَّ َعْقٍد فَاِسٍد َوَوْطٍء فَاِسٍد -َرِحَمهُ َّللاَّ نَى  -: أَمَّ َوهَُو الزِّ

َل بِِه إ -اْلَمْحُض  ا، لِيَتََوصَّ ِ َزَواجا ُ تََعالَى، أَْو إلَى إْسقَاِط ُحُدوِد َّللاَّ َم َّللاَّ لَى إبَاَحِة َما َحرَّ

ا،  ا، لِيَْستَِحلَّهُ بَِذلَِك اَِلْسِم، َوَكَمْن َسمَّى اْلَخْمَر: نَبِيذا تََعالَى، إَلَّ َكَمْن َسمَّى اْلِخْنِزيَر: َكْبشا

، لِيَْستَِحلَّهَا بَِذلَِك اَِلْسِم، َوكَ  ا، َوَكَمْن َسمَّى أَْو ِطََلءا َمْن َسمَّى اْلبَْيَعةَ َواْلَكنِيَسةَ: َمْسِجدا

ا  ِريَعِة.. -اْليَهُوِديَّةَ: إْسََلما ْسََلِم َونَْقُض َعْقِد الشَّ  َوهََذا هَُو اَِلْنِسََلُخ ِمْن اْْلِ
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ةُ بِِه قَائَِمةٌ، وقال أيضا: فََوَجْدنَا اْلَخبََر فِي قَْتِل َمْن أَْعَرَس بِاْمَرأَِة أَبِيِه ثَابِ  تاا َواْلُحجَّ

ا اْلُخُروُج َعْنهُ.  فََوَجَب اْلُحْكُم بِِه، َولَْم يََسْع أََحدا

فََكاَن ِمْن قَْوِل اْلُمَخالِِف فِي َذلَِك أَْن قَالُوا: قَْد يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َذلَِك الَِّذي أَْعَرَس بِاْمَرأَِة 

  لَهُ، فَإِْن َكاَن هََذا فَنَْحُن ََل نَُخالِفُُكْم فِي َذلَِك؟أَبِيِه قَْد فََعَل َذلَِك ُمْستَِحَل ا 

 ِ ْن َزاَدهَا َكِذٌب َعلَى َرُسوِل َّللاَّ يَاَدةَ ِممَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقُْلنَا لَهُْم: إنَّ هَِذِه الزِّ  -َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة  ٌد، َوَعلَى َمْن َرَوى َذلَِك ِمْن الصَّ ُ َعْنهُْم َرضِ  -ُمَجرَّ َولَْو َكاَن َذلَِك لَقَاَل  -َي َّللاَّ

 ِ اِوي: بََعثَنَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -الرَّ إلَى َرُجٍل اْرتَدَّ فَاْستََحلَّ اْمَرأَةَ  -َصلَّى َّللاَّ

اِوي،  ِة، فَإَِذا لَْم يَقُْل َذلَِك الرَّ دَّ يَاَدةُ ظَنُّ أَبِيِه، فَقَتَْلنَاهُ َعلَى الرِّ ٌد، فَهَِذِه الزِّ فَهَُو َكِذٌب ُمَجرَّ

 َما لَْيَس فِيِه.

ا  أَْو بَِغْيِر َعْقٍد َكَما َجاَءْت أَْلفَاظُ اْلَحِديِث  -فََصحَّ َمْن َوِطَئ اْمَرأَةَ أَبِيِه بَِعْقٍد ِسَماهُ نَِكاحا

إْن َكاَن  -ِه فَْرٌض، َويَُكوُن اْلبَاقِي لَِوَرثَتِِه فَقَْتلُهُ َواِجٌب َوََل بُدَّ، َوتَْخِميُس َمالِ  -اْلَمْذُكوِر 

أَْو لِْلُمْسلِِميَن، إْن َكاَن اْرتَدَّ ، فَإِْن قَالُوا: لَْم نَِجْد ِمْثَل هََذا فِي اِْلُُصوِل؟ قُْلنَا  -لَْم يَْرتَدَّ 

ْجَماعُ  نَّةُ، َواْْلِ  ، فَهََذا اْلَخبَُر أَْصٌل فِي نَْفِسِه..لَهُْم: ََل أَْصَل ِعْنَدنَا إَلَّ اْلقُْرآُن، َوالسُّ

ا َمْن َوقََع َعلَى َغْيِر اْمَرأَِة أَبِيِه ِمْن َسائِِر َذَواِت َمَحاِرِمِه  ِه الَّتِي َولََدْتهُ ِمْن  -َوأَمَّ َكأُمِّ

هُ َولَْيَسْت اْمَرأَ  -ِزناى أَْو بَِعْقٍد بِاْسِم نَِكاٍح فَاِسٍد َمَع أَبِيِه  ةَ أَبِيِه، أَْو أُْختَهُ، أَْو اْبنَتَهُ، فَِهَي أُمُّ

تَهُ، أَْو َخالَتَهُ أَْو َواِحَدةا ِمْن َذَواِت َمَحاِرِمِه بِِصْهٍر، أَْو َرَضاٍع  فََسَواٌء َكاَن َذلَِك  -أَْو َعمَّ

ْجُم َكَسائِِر  بَِعْقٍد أَْو بَِغْيِر َعْقٍد: هَُو َزاٍن، َوَعلَْيِه اْلَحدُّ فَقَْط، َوإِْن أَْحَصَن َعلَْيهِ  اْلَجْلُد َوالرَّ

ا اْلَجاِهُل فِي ُكلِّ َذلَِك فَََل َشْيَء َعلَْيِه.  اِْلَْجنَبِيَّاِت ِِلَنَّهُ َزنَى، َوأَمَّ

  -أقوال الفقهاء:

، فَُكلُّ َذلَِك  - هُ أَْو اْبنَتَهُ أَْو َحِريَمتَهُ أَْو َزنَى بَِواِحَدٍة ِمْنهُنَّ َج أُمَّ َسَواٌء، َوهَُو ُكلُّهُ َمْن تََزوَّ

، َوََل يَْلَحُق اْلَولَُد فِي اْلَعْقِد.) َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، والنخعٍي،  نَى َكاِمَلا ِزناى، َوَعلَْيِه َحدُّ الزِّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن  ، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ  َصاِحبِي أَبِي َحنِيفَةَ( -َوالشَّافِِعيِّ

 ج ذات محمرم يرجم على كل حال.)ابن المسيب(من تزو -

ا بِقََرابَتِهَا ِمْنهُ، فََسَواٌء َوِطئَهَا بِاْسِم نَِكاٍح،  - ا بِالتََّحريُِّم َعالِما ُكلُّ َمْن َوِطَئ َحِريَمتَهُ َعالِما

اَن أَْو َغْيَر ُمْحَصٍن.) َجابُِر ُمْحَصناا كَ  -أَْو بِِمْلِك يَِميٍن، أَْو بَِغْيِر َذلَِك، فَإِنَّهُ يُْقتَُل َوََل بُدَّ 

ْعثَاِء، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(  ْبُن َزْيٍد أَبُو الشَّ

يفرَق بَْيَن اْلَوْطِء فِي َذلَِك بَِعْقِد النَِّكاِح، َوبَْيَن اْلَوْطِء فِي بَْعِض َذلَِك بِِمْلِك اْليَِميِن،فَِمْن  -

تِِه، َوَخالَتِِه، َواْمَرأَةَ أَبِيِه، َواْمَرأَةَ اْبنِِه بِاْلِوََلَدِة، َملََك بِنْ  َت أَِخيِه، أَْو بِْنَت أُْختِِه، َوَعمَّ

َضاَعِة َوهَُو َعاِرٌف  َضاَعِة، َوأُْختَهُ ِمْن الرَّ َضاَعِة، َواْبنَتَهُ ِمْن الرَّ هُ نَْفِسِه ِمْن الرَّ َوأُمَّ
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، َوَعاِرفٌ  ا بَِما َعلَْيِه فِي َذلَِك، فَإِنَّ اْلَولََد  بِتَْحِريِمِهنَّ بِقََرابَتِِهنَّ ِمْنهُ ثُمَّ َوِطئَهُنَّ ُكلَّهُنَّ َعالِما

 ََلِحٌق بِِه، َوََل َحدَّ َعلَْيِه، لَِكْن يَُعاقَُب.

ِه الَّتِي َولََدْتهُ، َواْبنَتِِه، َوأُْختِِه، بِأَنَّهُنَّ َحَرائُِر َسا ، فَإِْن َوِطئَهُنَّ ُحدَّ َوإَْن ِمْلَك أُمِّ َعةَ يَْملُِكهُنَّ

نَى.)مالك(  َحدَّ الزِّ

َل حد في ذلك كله والولد َلحق به والمهر َواِجٌب لَهُنَّ َعلَْيِه، َولَْيَس َعلَْيِه إَلَّ التَّْعِزيُر  -

.)أبو حنيفة ُدوَن اِْلَْربَِعيَن فَقَْط فَإِْن َوِطئَهُنَّ بَِغْيِر َعْقِد نَِكاٍح فَهَُو ِزناى،  و َعلَْيِه اْلَحدِّ

 وسفيان الثوري(

 -األحاديث واآلثار:

-  ُِ ي اْلَحاِرُث ْبُن َعْمٍرو َوقَْد َعقََد لَهُ َرُسوُل »ٍ َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: َمرَّ بِي َعمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ فَقُْلُت لَهُ: أَْي َعمِّ أَْيَن بَ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َعثََك َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َج اْمَرأَةَ أَبِيِه، فَأََمَرنِي أَْن أَْضِرَب ُعنُقَهُ  -َوَسلََّم  صحيح «)فَقَاَل: بََعثَنِي إلَى َرُجٍل تََزوَّ

 من طريق الرقين (

- « ِ ةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى  -َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن قُرَّ بََعَث أَبَاهُ  -َّللاَّ

َس َمالَهُ  -هَُو َجدُّ ُمَعاِويَةَ  - « إلَى َرُجٍل أَْعَرَس بِاْمَرأَِة أَبِيِه فََضَرَب ُعنُقَهُ َوَخمَّ

 .)صحيح(

ُث َعْن  - ْلنَا: أَْيَن تُِريُدوَن؟ اْلبََراِء، قَاَل: َمرَّ بِنَا نَاٌس يَْنطَلِقُوَن قُ »َعِديَّ ْبَن ثَابٍِت يَُحدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَالُوا: بََعثَنَا َرُسوُل َّللاَّ إلَى َرُجٍل أَتَى اْمَرأَةَ أَبِيِه أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)نَْضِرَب ُعنُقَهُ؟

هَا أَْن يَ  ةُ َوََل يَُضرُّ ُكوَن َعِديُّ ْبُن ثَابٍِت قال المؤلف: هَِذِه آثَاٌر ِصَحاٌح تَِجُب بِهَا اْلُحجَّ

ةا َعْن يَِزيَد ْبِن اْلبََراِء َعْن أَبِيِه فَقَْد يَْسَمُعهُ ِمْن اْلبََراِء  ةا َعْن اْلبََراِء، َوَمرَّ َحدََّث بِِه َمرَّ

ةا َعْن هََذا، فَهَ  ةا َعْن هََذا َوَمرَّ ُث بِِه َمرَّ َذا ُسْفيَاُن ْبُن َويَْسَمَعهُ ِمْن يَِزيَد ْبِن اْلبََراِء فَيَُحدِّ

ةا. ْهِريِّ َمرَّ ةا، َوَعْن َمْعَمٍر َعْن الزُّ ْهِريِّ َمرَّ  ُعيَْينَةَ يَْفَعُل َذلَِك، يَْرِوي اْلَحِديَث َعْن الزُّ

إنَّ َرُجَلا أَْسلََم َوتَْحتَهُ أُْختَاِن، فَقَاَل لَهُ َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: لَتُفَاِرقَنَّ إْحَداهَُما، أَْو  -

 َِلَْضِربَنَّ ُعنُقَك.

 8881]َمْسأَلَة ِمْن أََحلَّ آِلَخَر فَْرَج أََمتِِه[م

قال ابن حزم: َسَواٌء َكانَْت اْمَرأَةا أََحلَّْت أََمتَهَا لَِزْوِجهَا، أَْو ِذي َرِحٍم َمْحَرٍم أََحلَّ أََمتَهُ 

قَْوَل ُسْفيَاَن فِي َذلَِك َوهَُو ظَاِهُر اْلَخطَأِ لِِذي َرِحِمِه، أَْو أَْجنَبِيٍّ فََعَل َذلَِك: فَقَْد َذَكْرنَا 

ِه، َوأََصاَب فِي هََذا، ثُمَّ َجَعلَهُ ََلِحَق النََّسِب  ا لَِمالِِك أُمِّ ا، ِِلَنَّهُ َجَعَل اْلَولََد َمْملُوكا ِجد ا
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ِه  ِ  -َوهََذا َخطَأٌ فَاِحٌش  -بَِواِطِئ أُمِّ ُ  -ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْلَولَُد »قَاَل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 « .لِْلفَِراِش َولِْلَعاِهِر اْلَحَجرُ 

َوبَيََّن َعزَّ َوَجلَّ َما هَُو اْلفَِراُش َوَما هَُو اْلِعْهُر؟ فَقَاَل تََعالَى: }َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم 

 [ .٣وَن{ ]المؤمنون: [ إلَى قَْوله تََعالَى: }هُُم اْلَعادُ ٥َحافِظُوَن{ ]المؤمنون: 

 - فَهَِذِه الَّتِي أََحلَّ َمالُِكهَا فَْرَجهَا لَِغْيِرِه لَْيَسْت َزْوَجةا لَهُ، َوََل ِمْلَك يَِميٍن لِلَِّذي أََحلَّْت لَهُ 

َ تََعالَى يَقُوُل }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]  [ .022البقرة: َوهََذا َخطَأٌ، ِِلَنَّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  « .إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

قَبَةَ َوََل طَابَْت نَْفُسهُ بِإِْخَراِجهَا َعْن ِمْلكِ  ِه، َوقَْد َعلِْمنَا أَنَّ الَِّذي أََحلَّ اْلفَْرَج لَْم يَهَْب الرَّ

َوََل َرِضَي بَِذلَِك قَطُّ، فَإِْن َكاَن َما طَابَْت بِِه نَْفُسهُ ِمْن إبَاَحِة اْلفَْرِج َوْحَدهُ َحََلَلا فَََل 

يَْلَزُمهُ ِسَواهُ، َوََل يَْنفُُذ َعلَْيِه َغْيُر َما َرِضَي بِِه فَقَْط، َوإِْن َكاَن َما طَابَْت بِِه نَْفُسهُ ِمْن 

ِ  إبَاَحِة اْلفَْرجِ  ا، فَإِنَّهُ ََل يَْلَزُمهُ، َواْلَحَراُم َمْرُدوٌد، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َحَراما َصلَّى َّللاَّ

 فَََل يَْنفُُذ َعلَْيِه ِهبَةُ اْلفَْرِج...« َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ » -َوَسلََّم 

َكْرنَا فَاْلَولَُد َغْيُر ََلِحٍق، َواْلَحدُّ َواِجٌب، إَلَّ أَْن يَُكوَن َجاِهَلا بِتَْحِريِم َما فَإَِذا اِْلَْمُر َكَما ذَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فََعَل   َوبِاَّلَلَّ

ا ََل يَْخلُو َوْطُء اْلفَْرِج الَِّذي أُِحلَّ لَهُ ِمنْ  ْهِريِّ فََخطَأٌ أَْيضا ا قَْوُل الزُّ أََحِد  وقال أيضا: َوأَمَّ

ْجِم َواْلَجْلِد أَْو اْلَجلْ  نَى ِمْن الرَّ ا أَْن يَُكوَن َزانِياا فََعلَْيِه َحدُّ الزِّ ِد َوْجهَْيِن ََل ثَالَِث لَهَُما: إمَّ

 أَْو يَُكوَن َغْيَر َزاٍن فَََل َشْيَء َعلَْيِه. -َوالتَّْغِريِب 

 -أقوال الفقهاء:

.)طاوس(َل بأس بذلك فَإِْن َولََدْت فََولَُدهَ -  ا ُحرٌّ

ْنَساٍن فَِعْتقُهَا لَهُ، َويَْلَحُق بِِه اْلَولَُد.)مجاهد وعمرو بن عبيد( -  إَذا أُِحلَّْت اِْلََمةُ ِْلِ

 َما أُِحبُّ أَْن يُْفَعَل.)عطاء( -

َمْت َعلَى - الَِّذي  َل حد في ذلك أصَل وِهَي لَِمالِِكهَا اْلُمبِيِح َما لَْم تَْحِمْل، فَإِْن َحَملَْت قُوِّ

 أُبِيَحْت لَهُ.

ِل َوْطئِِه َعلَى الَِّذي أُبِيَحْت لَهُ َحَملَْت أَْو لَْم تَْحِمْل.)مالك( ةا قَاَل: تُقَاُم بِأَوَّ  َوَمرَّ

أَْحَصَن أَْو لَْم يُْحِصْن َوََل يَْلَحُق بِِه اْلَولَُد، َوََل يَِرثُهُ، َولَهُ أَْن  -إْن َوِطئَهَا ُجلَِد ِمائَةا  -

 لَْيَس لَهُْم أَْن يَْمنَُعوهُ.)الزهري( -تَِديَهُ يَفْ 

 -األحاديث واآلثار:
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ُجِل، أَْو اْبنَتُهُ، أَْو أُْختُهُ لَهُ َجاِريَتَهَا فَْليُِصْبهَا َوِهيَ  -  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: إَذا أََحلَّْت اْمَرأَةُ الرَّ

 لَهَا، فَْليَْجَعْل بِِه بَْيَن ِوْرَكْيهَا.)صحيح(

اْلَولِيَد ْبَن ِهَشاٍم أَْخبََرهُ أَنَّهُ َسأََل ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز؟ فَقَاَل: اْمَرأَتِي أََحلَّْت  أَنَّ  -

 َجاِريَتَهَا ِِلَبِيهَا، قَاَل: فَِهَي لَهُ.

ي َكانَْت لَهَا َجاِريَةٌ، َوإِنَّهَا  - أََحلَّْتهَا لِي أَْن أَطَأَهَا َجاَء َرُجٌل إلَى اْبِن ُعَمَر فَقَاَل: إنَّ أُمِّ

ا  ا أَْن تَْشتَِريَهَا، َوإِمَّ َجهَا َوإِمَّ ا أَْن تَتََزوَّ َعلَْيهَا؟ قَاَل: ََل تَِحلُّ لَك إَلَّ ِمْن إْحَدى ثَََلٍث: إمَّ

 أَْن تَهَبَهَا لَك .)صحيح(

وَن أَْربََعةً[ نَى ََل يُتِمُّ ُهوُد فِي الزِّ  8881م]َمْسأَلَة إَذا َكاَن الشُّ

ا، ِِلَنَّهُ َكاَن الشَّاِهُد  نَا َشهَاَدةٌ أَبَدا ْت فِي الزِّ قال ابن حزم: إنَّهُ لَْو َكاَن َما قَالُوا لََما َصحَّ

نَى َصاَر قَاِذفاا َعلَْيِه اْلَحدُّ  فَإِْذ قَْد َصاَر قَاِذفاا فَلَْيَس  -َعلَى أَْصلِِهْم  -اْلَواِحُد إَذا َشِهَد بِالزِّ

ا،  ا  -فَإَِذا َشِهَد الثَّانِي َشاِهدا َوهََذا فَاِسٌد َكَما تََرى، َوِخََلٌف  -يَِصيُر قَاِذفاا  -فََكَذلَِك أَْيضا

نَِّة الثَّابِتَِة بُِوُجوِب قَبُوِل اْلبَيِّنَةِ  نَى، َوِخََلُف السُّ  لِْلقُْرآِن فِي إيَجاِب اْلُحْكِم بِالشَّهَاَدِة بِالزِّ

نَى، َوِخََلُف  نَى، َوِخََلُف اْلِحسِّ فِي الزِّ ْجَماِع اْلُمتَيَقِّن بِقَبُوِل الشَّهَاَدِة فِي الزِّ اْْلِ

ا.  َواْلُمَشاهََدِة فِي أَنَّ الشَّاِهَد لَْيَس قَاِذفاا، َواْلقَاِذَف لَْيَس َشاِهدا

  -أقوال الفقهاء:

وا َحدَّ اْلقَْذِف .) عم - هُوُد أَْربََعةا ُحدُّ ، إَذا لَْم يُتِمَّ الشُّ ر وعلى وأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 َوأَْصَحابُهَُما(

نَى أَْصَلا  - َكاَن َمَعهُ َغْيُرهُ أَْو لَْم يَُكْن.) أَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن،  -ََل يَُحدُّ الشَّاِهُد بِالزِّ

 وأهل الظاهر(

  -األحاديث و اآلثار:

ِ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل:  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ » -َصلَّى َّللاَّ قََضاُء َّللاَّ

نَى َويُْجلَُدوَن ثََمانِيَن  َوَرُسولِِه أَْن ََل تُْقبََل َشهَاَدةُ ثَََلثٍَة، َوََل اْثنَْيِن، َوََل َواِحٍد، َعلَى الزِّ

ا َحتَّى يَتَبَيََّن لِْلُمْسلِِميَن ِمْنهُْم تَْوبَةٌ نَُصوٌح  َجْلَدةا، َوََل تُْقبَُل لَهُْم َشهَاَدةٌ أَبَدا

 ضعيف منقطع(«)َوإِْصََلحٌ 

- « ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ لِلَِّذي َرَمى اْمَرأَتَهُ اْلبَيِّنَةُ َوإَِلَّ َحدٌّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« ظَْهِركَ 

ْحَمِن ْبِن أَبِ  - ا، َوِشْبَل ْبَن َمْعبٍَد، َكانُوا َعْن َعْبِد الرَّ ا، َونَافِعا ي بَْكَرةَ: أَنَّ أَبَا بَْكَرةَ َوِزيَادا

ِ فِي ُغْرفٍَة َوَرُجٌل فِي أَْسفَِل َذاَك، إْذ هَبَّْت ِريٌح فَتََحْت اْلبَاَب  فِي َداِر أَبِي َعْبِد َّللاَّ

قَّةُ، فَإَِذا َرُجٌل بَْيَن فَْخَذْيهَا؟  فَقَاَل بَْعُضهُْم: قَْد اُْبتُلِيَا بَِما تََرْوَن، فَتََعاهَُدوا َوَوقََعْت الشَّ
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َم  ُجُل أَْن يَتَقَدَّ ا َحَضَرْت َصََلةُ اْلَعْصِر أََراَد الرَّ َوتََعاقَُدوا َعلَى أَْن يَقُوُموا بَِشهَاَدتِِهْم، فَلَمَّ

 ِ  ََل تَُصلِّي بِنَا، َوقَْد َرأَْينَا َما َرأَْينَا؟ فَقَاَل فَيَُصلِّي بِالنَّاِس فََمنََعهُ أَبُو بَْكَرةَ، َوقَاَل: ََل َوَّللَاَّ

النَّاُس: َدُعوهُ فَْليَُصلِّ فَإِنَّهُ اِْلَِميُر، َواْكتُبُوا بَِذلَِك إلَى ُعَمَر؟ فََكتَبُوا إلَى ُعَمَر؟ فََكتََب 

ا قَِدُموا شَ  ؟ فَلَمَّ ِهَد َعلَْيِه أَبُو بَْكَرةَ، َونَافٌِع، َوِشْبٌل، ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَْن اُْقُدُموا َعلَيَّ

َوقَاَل ِزيَاٌد: قَْد أُِريت ِرَعةَ ِسيِِّه، َوَرأَْيت َوَرأَْيت، َولَِكْن ََل أَْدِري أَنََكَحهَا أَْم ََل؟ فََجلََدهُْم 

ا فَقَاَل أَبُو بَْكَرةَ: أَلَْستُْم قَْد َجلَْدتُُمونِي؟ قَالُ  ِ أَْلَف ُعَمُر، إَلَّ ِزيَادا وا: بَلَى، قَاَل: فَأَْشهَُد بِاَّلَلَّ

ٍة لَقَْد فََعَل؟ فَأََراَد ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب أَْن يَْجلَِدهُ الثَّانِيَةَ، فَقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: إنْ   َمرَّ

  فَقَْد َجلَْدتُُموهُ.َكانَْت َشهَاَدةُ أَبِي بَْكَرةَ َشهَاَدةَ: َرُجلَْيِن فَاْرُجْم َصاِحبَك َوإَِلَّ 

نَى َونََكَل ِزيَاٌد، فََجلََد  - َعْن اْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: َشِهَد َعلَى اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ ثَََلثَةٌ بِالزِّ

فََكانَْت ََل  -ةَ ُعَمُر الثَََّلثَةَ، َوقَاَل لَهُْم: تُوبُوا تُْقبَْل َشهَاَدتُُكْم؟ فَتَاَب اْثنَاِن َولَْم يَتُْب أَبُو بَْكرَ 

ِه  -تُْقبَُل َشهَاَدتُهُ  ا، فَلَْم  -َوأَبُو بَْكَرةَ أَُخو ِزيَاٍد ِِلُمِّ ا أَبَدا فََحلََف أَبُو بَْكَرةَ أَْن ََل يَُكلَِّم ِزيَادا

 يَُكلِّْمهُ َحتَّى َماَت.

اِح قَاَل: َشِهَد ثَََلثَةُ نَفٍَر َعلَى َرُجٍل َواْمرَ  - ابُِع: َعْن أَبِي اْلَوضَّ نَى، َوقَاَل الرَّ أٍَة بِالزِّ

ُجَل  َر الرَّ َرأَْيتهَما فِي ثَْوٍب َواِحٍد، فَإِْن َكاَن هََذا ِزناى فَهَُو َذاَك، فََجلََد َعلِيٌّ الثَََّلثَةَ َوَعزَّ

 َواْلَمْرأَةَ.

نَى َعلَى اْمَرأٍَة أََحُدُهْم َزْوُجَها[ م  8881]َمْسأَلَة َشِهَد أَْربََعةٌ بِالزِّ

َ تََعالَى يَقُوُل }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة  قال ابن حزم: فََوَجْدنَا َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى اْلقَاِذِف إْن لَْم يَأِْت بِأَْربََعِة ُشهََداَء ٢ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم{ ]النور:  [ فََشَرطَ َّللاَّ

هََداَء أَْن ََل يَُكوَن ِمْنهُْم َزْوُجهَا }َوَما َكاَن أَْن يُْجلََد،  َولَْم يَُخصَّ تََعالَى أُولَئَِك اِْلَْربََعةَ الشُّ

 [ .٦٢َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

هََداِء لَبَيََّن َذلَِك َولََما كَ  ْوُج أََحَد أُولَئَِك الشُّ ُ تََعالَى أَْن ََل يَُكوَن الزَّ تََمهُ، َوََل َولَْو أََراَد َّللاَّ

ْوِج فِي َذلَِك َسَواٌء بِيَقِيٍن ََل َشكَّ  ْوُج َوَغْيُر الزَّ ُ تََعالَى َولَْم يَُخصَّ فَالزَّ  أَْهَملَهُ، فَإِْذ َعمَّ َّللاَّ

 فِيِه.

ْوَج إْن قََذَف اْمَرأَتَهُ فََعلَْيِه َحدُّ اْلقَْذِف إَلَّ أَْن يََُلَعَن،  أَْو يَأْتَِي فََصحَّ ِمْن هََذا أَنَّ الزَّ

اِمي: ُمَكلٌَّف أَْن يَُخلَِّص نَْفَسهُ  -بِأَْربََعِة ُشهََداَء َسَواٌء، ِِلَنَّهُ قَاِذٌف، َوَراٍم  َواْلقَاِذُف َوالرَّ

ِرِه، َوهََكَذا اِْلَْجنَبِيُّ َوََل فَْرَق، إَذا قََذَف، فَََل بُدَّ ِمْن أَْربََعٍة َغيْ  -بِأَْربََعِة ُشهََداَء َوََل بُدَّ 

ا ََل قَاِذفاا، فَهَُو َكاِْلَْجنَبِيِّ الشَّاِهِد َوََل فَْرَق، ََل َحدَّ َعلَْيِه َوََل  ْوُج َشاِهدا فَإِْن َجاَء الزَّ

 لَِعاَن..

 -أقوال الفقهاء:
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، َواِْلَْوَزاِعيُّ  - ْوُج.)ابن عباس والنخعي وَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ  - لَْيَسْت َشهَاَدةا َويََُلَعُن الزَّ

 فِي أََحِد قَْولَْيِه(

ةٌ، َوتَُحدُّ اْلَمْرأَةُ.)الحسن و الشعبي( -  إْن َكانُوا ُعُدوَلا فَالشَّهَاَدةُ تَامَّ

، فِي  - حتى يكون معهم خامسا يأتي بهم )الحكم بن عتيبة وأَبُو َحنِيفَةَ، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 أََحِد قَْولَْيِه(

  -اآلثار:

نَى َعلَى اْمَرأٍَة، َوأََحُدهُْم َزْوُجهَا؟ قَاَل:  َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي - أَْربََعِة ُشهََداَء َشِهُدوا بِالزِّ

ْوُج، َويَُحدُّ اْْلَخُروَن.  يََُلَعُن الزَّ

نَى َعلَى اْمَرأٍَة َوَشِهَد أَْربََعةُ نِْسَوٍة أَنََّها َعْذَراُء[م  8881]َمْسأَلَة َشِهَد أَْربََعةٌ بِالزِّ

َحق اا، َولَْم يَأِْت َشْيٌء  -فِي ظَاِهِرهَا  -فََواِجٌب إَذا َكانَْت الشَّهَاَدةُ ِعْنَدنَا  قال ابن حزم:

إْذ  يُْبِطلُهَا أَْن يُْحَكَم بِهَا، َوإَِذا َصحَّ ِعْنَدنَا أَنَّهَا لَْيَسْت َحق اا فَفَْرٌض َعلَْينَا أَْن ََل نَْحُكَم بِهَا،

 ِل، هََذا هَُو اْلَحقُّ الَِّذي ََل َشكَّ فِيِه.ََل يَِحلُّ اْلُحْكُم بِاْلبَاطِ 

َر النَِّساُء َعلَى ِصفَِة ُعْذَرتِهَا، فَإِْن  هُوِد لَهَا أَنَّهَا َعْذَراُء فََوَجَب أَْن يُقَرِّ ثُمَّ نَظَْرنَا فِي الشُّ

فَاٌق ِعْنَد بَاِب اْلفَْرِج، فَقَْد أَْيقَنَّا قُْلَن: إنَّهَا ُعْذَرةٌ، يُْبِطلُهَا إيََلُج اْلَحَشفَِة َوََل بُدَّ، َوأَنَّهُ صِ 

هُوِد، َوأَنَّهُْم َوهَُموا فَََل يَِحلُّ إْنفَاُذ اْلُحْكِم بَِشهَاَدتِِهْم.  بَِكِذِب الشُّ

َن ِصْدُق َوإِْن قُْلَن: إنَّهَا ُعْذَرةٌ َواِغلَةٌ فِي َداِخِل اْلفَْرِج، ََل يُْبِطلُهَا إيََلُج اْلَحَشفَِة، فَقَْد أَْمكَ 

، فَيُقَاُم اْلَحدُّ َعلَْيهَا ِحينَئٍِذ، ِِلَنَّهُ لَْم نَتَيَقَّْن كَ  هُوِد، إْذ بِإِيََلِج اْلَحَشفَِة يَِجُب اْلَحدُّ ِذَب الشُّ

هُوِد َوََل َوْهَمهُْم  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -الشُّ  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

،  -بُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ، إَلَّ ُزفَُر، َوبِِه ََل َحدَّ َعلَْيهَا.)الشعبي و أَ  - يَقُوُل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

)  َوالشَّافِِعيُّ

 عليها الحد.)الحارث بن نبهان َمالٌِك: َوُزفَُر ْبُن اْلهَُذْيِل، َوأهل الظاهر(

انِي أَْو  ]َمْسأَلَة  8881َرْجَمهُ[مَكْم الطَّائِفَةُ الَّتِي تَْحُضُر َحدَّ الزَّ

ا اْختَلَفُوا  َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِي َذلَِك فََوَجْدنَا َجِميَع  -َكَما َذَكْرنَا  -قال ابن حزم: فَلَمَّ

ا   -اِْلَْقَواِل ََل يُْحتَجُّ بِهَا إَلَّ قَْوُل ُمَجاِهٍد، َواْبِن َعبَّاٍس، َوهَُو أَنَّ الطَّائِفَةَ: َواِحٌد فََصاِعدا

ْجَماِع، َواللَُّغِة. فََوَجْدنَاهُ   قَْوَلا يُوِجبُهُ اْلبُْرهَاُن ِمْن اْلقُْرآِن، َواْْلِ
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ا اْلقُْرآُن  َ تََعالَى يَقُوُل }َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما  -فَأَمَّ فَإِنَّ َّللاَّ

ا َجلِي اا أَنَّهُ أََراَد ١]الحجرات: فَإِْن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى اِلُْخَرى{  [ اْْليَةَ، فَبَيََّن تََعالَى نَص ا

ِل اْْليَِة )اْقتَتَلُوا( َوبِقَْولِِه تََعالَى }فَإِنْ  ا: بِقَْولِِه فِي أَوَّ بََغْت  بِالطَّائِفَتَْيِن هُنَا اَِلْثنَْيِن فََصاِعدا

ْولِِه تََعالَى فِي آَخِر اْْليَِة }فَأَْصلُِحوا بَْيَن [ َوبِقَ ١إِْحَداهَُما َعلَى اِلُْخَرى{ ]الحجرات: 

َ تََعالَى قَاَل }َوْليَْشهَْد َعَذابَهَُما  -[ َوبُْرهَاٌن آَخُر 01أََخَوْيُكْم{ ]الحجرات:  َوهَُو أَنَّ َّللاَّ

َ تََعالَى لَوْ 8طَائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن{ ]النور:  ا ِمْن  [ َوبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّ َّللاَّ أََراَد بَِذلَِك َعَددا

نُوَن َعَدٍد لَبَيَّنَهُ، َوَِلَْوقَفَنَا َعلَْيِه، َولَْم يََدْعنَا نَْخبِطُ فِيِه َخْبطَ َعْشَواَء، َحتَّى نَتََكهََّن فِيِه الظُّ 

ِ تََعالَى ِمْن هََذا  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلَكاِذبَةَ، َحاَش َّلِلَّ  َوبِاَّلَلَّ

  -أقوال الفقهاء:

ا.)قتادة( - وا َعَددا  نَفٌَر ُدوَن أَْن يَِحدُّ

 َواِحٌد ِمْن النَّاِس، فَإِْن َزاَد فََجائٌِز .) اْبِن َعبَّاٍس ومجاهد وأهل الظاهر( -

ا .)عطاء و إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه( -  اْثنَاِن فََصاِعدا

ا.) على بن أبي طالب و الزهر -  ي والشافعي في أحد قوليه(ثَََلثَةٌ فََصاِعدا

ْحَمِن( - ا.) َربِيَعةَ ْبِن أَبِي َعْبِد الرَّ  َخْمَسةٌ فََصاِعدا

 َعْشَرةٌ.)الحسن البصري( -فَةُ الطَّائِ  -

 حد القذف

 8881]َمْسأَلَةٌ َحدُّ اْلقَْذُف[م

نَى  ْمِي بِالزِّ ُ تََعالَ  -َوهَُو اْلقَْذُف  -قال ابن حزم: َحدُّ الرَّ ى }َوالَِّذيَن يَْرُموَن قَاَل َّللاَّ

[ إلَى قَْوله ٢اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم ثََمانِيَن َجْلَدةا{ ]النور: 

 [ .0٣٢تََعالَى }َغفُوٌر َرِحيٌم{ ]البقرة: 

أَْن تَْطلَُب ِعْلَمهَا، َوأَْن تَْعتَقَِد، َوأَْن فَفِي هَِذِه اْْليَِة أَْحَكاٌم َكثِيَرةٌ يَِجُب اْلُوقُوُف َعلَْيهَا بِ 

ِ تََعالَى َعلَى َذلَِك: فَِمْنهَا  ْمُي الَِّذي يُوِجُب اْلُحْكَم  -يُْعَمَل بِهَا بَِعْوِن َّللاَّ َمْعِرفَةُ َما هَُو الرَّ

َوأَنَّ اْلقَْذَف ِمْن اْلَكبَائِِر، َوِمْن  اْلَمْذُكوَر فِي اْْليَِة، ِمْن اْلَجْلِد، َوإِْسقَاِط الشَّهَاَدِة، َواْلفِْسِق،

 اْلُمْحَصنَاِت اللََّواتِي يَِجُب لَِرْميِِهنَّ اْلُحْكُم اْلَمْذُكوُر فِي اْْليَِة ِمْن اْلَجْلِد، َوإِْسقَاِط الشَّهَاَدِة،

يَْمتَنُِع ِمْن قَبُوِل َشهَاَدتِِهْم،  َواْلفِْسِق، َوَعَدِد اْلَجْلِد، َوِصفَتِِه؟ َوَمْن اْلَمأُْموُر بِاْلَجْلِد؟ َوَمتَى

َوفِي َماَذا يَْمتَنُِع ِمْن قَبُولِهَا، َوفِْسقِِهْم، َوَما يَْسقُطُ بِالتَّْوبَِة ِمْن اِْلَْحَكاِم اْلَمْذُكوَرِة َوَما 

 ِصفَةُ التَّْوبَِة ِمْن َذلَِك؟

ْمُي، َواْلقَْذُف؟ م  8882َمْسأَلَةٌ: َما الرَّ
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ْمَي " اْلَمْذُكوَر فِي اْْليَِة قال ابن حزم:  ْسََلِم فِي أَنَّ " الرَّ ََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن أَْهِل اْْلِ

َجاِل  نَى بَْيَن الرِّ ْمُي بِالزِّ اْلَمْذُكوَرِة اْلُموِجَب لِْلَجْلِد َواْلفِْسِق، َوُسقُوِط الشَّهَاَدِة هَُو الرَّ

 َوالنَِّساِء.

نَى فَقَْط، َوََل َحدَّ فِي َغْيِر َذلَِك، ََل فِي نَْفٍي  قال أهل الظاهر: ََل َحدَّ  ْمِي بِالزِّ إَلَّ فِي الرَّ

، َوََل فِي َرْمٍي بِلُوِطيٍَّة، َوََل فِي َرْمٍي بِبَِغاٍء، َوََل فِي َرْمِي َرُجٍل  َعْن نََسِب أٍَب أَْو َجدٍّ

ٍة، َوََل فِي َرْمِي اْمَرأٍَة أَنَّهَا أُتِيَْت فِي ُدبُِرهَا، بَِوْطٍء فِي ُدبُِر اْمَرأٍَة، َوََل فِي إْتيَاِن بَِهيمَ 

.  َوََل فِي َرْميِهَا بِبَِهيَمٍة، َوََل فِي َرْمٍي بُِكْفٍر، َوََل بُِشْرِب َخْمٍر، َوََل فِي َشْيٍء أَْصَلا

  -األحاديث واآلثار:

هُ بَِشِريِك اْبِن َسْحَماَء، َوَكاَن أََخا عن أنس بن مالك : إنَّ ِهََلَل ْبَن أَُميَّةَ قََذَف اْمَرأَتَ  -

 ِ َل َمْن ََلَعَن، فَََلَعَن َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْلبََراِء ْبِن َمالٍِك، َوَكاَن أَوَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِن، فَهَُو لِِهََلِل ْبِن أَُميَّةَ، َوإِْن بَْينَهَُما، ثُمَّ قَاَل أَْبِصُروهُ، فَإِْن َجاَءْت بِِه أَْبيََض، نَضَّ اْلَعْينَيْ 

ا َحْمَش السَّاقَْيِن فَهَُو لَِشِريِك اْبِن َسْحَماَء. قَاَل أَنٌَس: فَأُْنبِْئُت أَنَّهَا  َجاَءْت بِِه أَْكَحَل َجْعدا

ا َحْمَش السَّاقَْينِ   )صحيح(« َجاَءْت بِِه أَْكَحَل َجْعدا

ُ  -ةَ قََذَف َشِريَك اْبَن َسْحَماَء بِاْمَرأَتِِه فَأَتَى النَّبِيَّ وعن أنس أَنَّ ِهََلَل ْبَن أَُميَّ  - َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْخبََر بَِذلَِك، فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْربََعةُ ُشهََداَء َوإَِلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َحدٌّ فِي ظَْهِركَ 

 8881النَّْفُي َعْن النََّسِب[ م ]َمْسأَلَة

قال ابن حزم: َوإِنََّما َوَجْدنَا فِيه )أي كتاب َّللا( ِ اْلَحدَّ، َوُوُجوَب أَْربََعِة ُشهََداَء َعلَى 

.  َرْمِي اْلُمْحَصنَاِت فََوَجْدنَا النَّافَِي إْنَساناا َعْن نََسبِِه، فَلَْم يَْرِم ُمْحَصنَةا أَْصَلا

ا، َوقَْد  وقال أيضا: فَإِنْ  قَالُوا: النَّافِي قَاِذٌف َوََل بُدَّ؟ قُْلنَا: ََل، َما هَُو قَاِذٌف، َوََل قََذَف أََحدا

يَْنفِيِه َعْن نََسبِِه بِأَنَّهُ اْستَْلَحَق، َوأَنَّهُ ِمْن َغْيِرِهْم اْبُن نَِكاٍح َصِحيٍح، فَقَْد َكانَْت اْلَعَرُب 

ِه، َوأَنَّهَا تَْفَعُل هََذا، فَََل قََذَف هَا ، َوقَْد يَُكوُن نَفِيِه لَهُ بِأَْن أََراَد اَِلْستِْكَراهَ ِِلُمِّ هُنَا أَْصَلا

نَى فِيِه ُدُخوٌل، َكالنَّائَِمِة تُوطَأُ، أَْو السَّْكَرى، أَْو اْلُمْغَمى  َحَملَْت بِِه فِي َحالٍَة ََل يَُكوُن لِلزِّ

 َل أَْن يَُكوَن النَّافِي قَاِذفاا ُجْملَةا َواِحَدةا.َعلَْيهَا، أَْو اْلَجاِهلَِة، فَقَْد بَطَ 

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

من نفى أحدا عن نسبه فعليه الحد )عبد َّللا ابن مسعود والحسن والشعبي وروى  -

 عنه خَلفه وأنه مقيد بنفيه عن أبيه فقط.(
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َوَمْن قَاَل لَِرُجٍل ِمْن بَنِي  -فََعلَْيِه اْلَحدُّ  -َكاَن أَبُوهُ َما َكاَن  -َمْن نَفَى َرُجَلا َعْن أَبِيِه  -

َوهَُو ِمْنهُْم فعليه الحد إَل أن تكون أمه مملوكة أو غير  -تَِميٍم لَْسَت ِمْنهُْم 

 مسلمة.)النخعي(

 (قَاَل: ْجلََد اْلَحدَّ.)الزهري -من قال ْلخر يَا اْبَن اْلقَْيِن )سبه( َولَْم يَُكْن أَبُوهُ قَْيناا  -

 من قال ْلخر يا نبطي فَل حد عليه.)ابن عباس وعطاء و الشعبي(-

 األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن بَْعِض أَْصَحاِب النَّبِيِّ  - ِ » -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ضعيف مرسل( ) ِمْن طَِريِق َسالِِم «)اْلَمْجنُونِ َجلََد َرُجَلا أَْن َدَعا آَخَر: يَا اْبَن  -َوَسلََّم 

 ْبِن َغْيََلَن التُِّجيبِيِّ َوهَُو َمْجهُوٌل لَْم يَُعدَّْل(

ةٌ، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّهُ  َجلََدهُ اْلَحدَّ،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: لَْو َصحَّ لَْم يَُكْن فِيِه ُحجَّ

َجلََدهُ، فَََل يَِحلُّ أَْن يَُراَد فِيِه: أَنَّهُ َجلََدهُ اْلَحدَّ، َونَْحُن ََل نَأْبَى ِمْن َذلَِك َمْن  إنََّما فِيِه: أَنَّهُ 

ا، ِِلَنَّهُ ُمْنَكٌر يَُغيَُّر بِاْليَِد.  َسبَّ ُمْسلِما

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  - ُ َعْنهُ  -ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل، َوَعْبَد َّللاَّ ا: لَْيَس  -َما َرِضَي َّللاَّ قَاََل َجِميعا

ٌف، َولَْيَس لَهَا إَلَّ َوْجهٌ َواِحٌد.)صحيح(  اْلَحدُّ إَلَّ فِي اْلَكلَِمِة لَْيَس لَهَا ُمَصرَّ

ُ َعْنهُ  -َوَعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب  - فَاْلَحدُّ  -لََعلَّ َوَعَسى  -قَاَل: إَذا بَلََغ اْلَحدُّ  -َرِضَي َّللاَّ

 ٌل.ُمَعطَّ 

ُ َعْنهُ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس  -  فِيَمْن قَاَل لَِرُجٍل: يَا نَبَِطيٌّ أَنَّهُ ََل َحدَّ َعلَْيِه. -َرِضَي َّللاَّ

عن َحْفَص ْبَن ُعَمَر ْبِن َربِيٍع يَقُوُل: َكاَن بَْيَن أَبِي َوبَْيَن يَهُوِديٍّ ُمَرافََعةٌ فِي اْلقَْوِل فِي -

ِ إنِّي اْليَهُوِديُّ اْبُن  ُشْفَعٍة، فَقَاَل أَبِي ، فَقَاَل: أََجْل، َوَّللَاَّ : يَهُوِديٌّ اْبُن يَهُوِديٍّ لِْليَهُوِديِّ

، إْذ ََل يَْعِرُف ِرَجاٌل َكثِيٌر آبَاَءهُْم؟ فََكتََب َعاِمُل اِْلَْرِض إلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد  اْليَهُوِديِّ

َذلَِك، فََكتََب، فَقَاَل: إْن َكاَن الَِّذي قَاَل لَهُ َذلَِك يُْعَرُف بِ  -َوهَُو َعاِمُل اْلَمِدينَِة  -اْلَعِزيِز 

، فََضَربَهُ ثََمانِيَن َسْوطاا.)صحيح(  أَبُوهُ، فَُحدَّ اْليَهُوِديَّ

 8811]َمْسأَلَة ُحْكم القذف[ م

ُض اْلَمْرِء لَِسبِّ أَ   بََوْيِه ِمْن اْلَكبَائِِر.قال ابن حزم: قَْذُف اْلُمْؤِمنَاِت ِمْن اْلَكبَائِِر، َوتََعرُّ

ا َمْن َرَمى اْلَمْرَء بَِما فََعَل فَلَْيَس قَْذفاا، لَِكنَّهُ َغْيبَةٌ إْن َكاَن َغائِباا، َوأَذاى  وقال أيضا: َوأَمَّ

ا، هََذا َما ََل ِخََلَف فِيِه .  إْن َكاَن َحاِضرا

  -األحاديث واآلثار:واآليات 
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ْنيَا  قال تعالى َّ }إِنَّ الَِّذينَ  - يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافَِلِت اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

 [ اْْليَةَ.8٢َواْلِخَرِة{ ]النور: 

وقال تعالى }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم ثََمانِيَن  -

 [٢َجْلَدةا{ ]النور: 

ال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم تَْدُخُل فِيِه اْلَكافَِرةُ َواْلُمْؤِمنَةُ، فََوَجَب أَنَّ قَاِذفَهَا فَاِسٌق إَلَّ أَْن ق

 يَتُوَب.

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ اْجتَنِبُوا السَّْبَع »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ْحُر، َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي اْلُموبِقَاِت قِيلَ  ِ، َوالسِّ ْرُك بِاَّلَلَّ ؟ قَاَل: الشِّ ِ َوَما هُنَّ : يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْحِف، َوقَْذُف  بَا، َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ ، َوأَْكُل َماِل اْليَتِيِم، َوأَْكُل الرِّ ُ إَلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ َحرَّ

 .)صحيح(« ْلُمْؤِمنَاتِ اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافََِلِت ا

ِ »أَنََس ْبَن َمالٍِك قَاَل  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذَكَر َرُسوُل َّللاَّ اْلَكبَائَِر، َوُسئَِل َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوقَْتُل النَّْفِس، َوُعقُوُق اْلَوالَِدْيِن  ْرُك بِاَّلَلَّ أُنَبِّئُُكْم بِأَْكبَِر قَاَل: أَََل  -اْلَكبَائِِر؟ فَقَاَل: الشِّ

وِر  ورِ  -اْلَكبَائِِر، قَْوُل الزُّ َشهَاَدةُ  -قَاَل ُشْعبَةُ: َوأَْكبَُر ظَنِّي أَنَّهُ قَاَل « أَْو قَاَل: َشهَاَدةُ الزُّ

وِر ".)صحيح(  الزُّ

-  ِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ عَ  -َعْن َعْبِد َّللاَّ إنَّ »قَاَل:  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُجُل َوالَِدْيهِ  ِ، َوَكْيَف يَْشتُُم الرَّ ُجِل َوالَِدْيِه؟ قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ ؟ ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَائِِر َشْتُم الرَّ

هُ  هُ فَيَُسبُّ أُمَّ ُجِل فَيَُسبُّ أَبَاهُ، َويَُسبُّ أُمَّ  .)صحيح(« قَاَل: نََعْم، يَُسبُّ أَبَا الرَّ

ُ تََعالَى [م  8811]َمْسأَلَة َمْن اْلُمْحَصنَاُت اْلَواِجُب بِقَْذفِِهنَّ َما أَْوَجبَهُ هللاَّ

ْجَماُع   قال ابن حزم:قال بعض أصحابنا: َجاَء النَّصُّ بِاْلَحدِّ َعلَى قَْذِف النَِّساِء َوَصحَّ اْْلِ

ْجَماُع َحقٌّ َوأَ   ْصٌل ِمْن أُُصولِنَا الَّتِي نَْعتَِمُد َعلَْيهَا ...بَِحدِّ َمْن قََذَف َرُجَلا َواْْلِ

ُ تََعالَى النُّفُو َجاِل َوالنَِّساِء َوإِنََّما أََراَد َّللاَّ َس َوقَاَل بَْعُض أَْصَحابِنَا: بَْل نَصُّ اْْليَِة َعامٌّ لِلرِّ

تِِه قَ  ِ تََعالَى فِي َمَكان آَخَر اْلُمْحَصنَاِت قَالُوا: َوبُْرهَاُن هََذا اْلقَْوِل َوَدلِيُل ِصحَّ ْوُل َّللاَّ

[ قَالُوا: فَلَْو َكانَْت لَْفَظةُ " اْلُمْحَصنَاُت " ََل تَقَُع 8٢}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء{ ]النساء: 

 ِ ِ تََعالَى " ِمْن النَِّساِء " َمْعناى َوَحاَش َّلِلَّ ِمْن هََذا فََصحَّ إَلَّ َعلَى النَِّساِء لََما َكاَن لِقَْوِل َّللاَّ

َجاِل ..  أَنَّ اْلُمْحَصنَاِت يَقَُع َعلَى النَِّساِء َوالرِّ

ِ تََعالَى بِاْلبُْرهَانِ  تِِه، َوأَنَّهُ ُمَراُد َّللاَّ ا َجَوابُنَا الَِّذي نَْعتَِمُد َعلَْيِه َونَْقطَُع َعلَى ِصحَّ  َوأَمَّ

َ تََعالَى إنََّما أَ  َراَد بِقَْولِِه }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا اْلَواِضِح فَهَُو أَنَّ َّللاَّ

هُوِد ٢بِأَْربََعِة ُشهََداَء{ ]النور:  [ اْلفُُروَج اْلُمْحَصنَاِت. بُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّ اِْلَْربََعةَ الشُّ

ِة فِي أَنَّ َشهَ  اَدتَهُْم الَّتِي يَُكلَّفُونَهَا ِهَي أَْن يَْشهَُدوا اْلَمْذُكوِريَن ََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن اِْلُمَّ
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ا  ا َخاِرجا ْجَماُع قَْد َصحَّ بِأَنَّ َما َعَدا هَِذِه الشَّهَاَدةَ  -بِأَنَّهُْم َرأَْوا فَْرَجهُ فِي فَْرِجهَا َوالِجا َواْْلِ

.  لَْيَسْت َشهَاَدةا بِِزناى َوََل يَْبَرأُ بِهَا اْلقَاِذُف ِمْن اْلَحدِّ

ْمَي اْلَمْذُكوَر إنََّما هَُو اْلفُُروُج فَقَْط.  فََصحَّ أَنَّ الرَّ

  -األحاديث واآلثار:

ا قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ  - ُ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َما َرأَْيت أَْشبَهَ بِاللََّمِم ِممَّ َصلَّى َّللاَّ

َ »قَاَل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  نَى أَْدَرَك َذلَِك ََل َمَحالَةَ فَِزنَى إنَّ َّللاَّ  َكتََب َعلَى اْبِن آَدَم َحظَّهُ ِمْن الزِّ

ُق َذلَِك أَْو  اْلَعْينَْيِن النَّظَُر، َوِزنَى اللَِّساِن النُّْطُق، َوالنَّْفُس تََمنَّى َوتَْشتَِهي، َواْلفَْرُج يَُصدِّ

بُهُ   صحيح(«)يَُكذِّ

ِ  قال المؤلف: فَلَْم يَْجَعلْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ نَى إَلَّ لِْلفَْرِج فَقَْط  -َصلَّى َّللاَّ الزِّ

لِهَا َعْن آِخِرهَا  -َوأَْبطَلَهُ َعْن َجِميِع أَْعَضاِء اْلِجْسِم  قَهُ فِيهَا اْلفَْرُج. -أَوَّ  إَلَّ أَْن يَُصدِّ

يَع أَْعَضاِء اْلَجَسِد، َحاَش اْلفَْرَج ََل َرْمَي فِيهَا، َوََل فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ النَّْفَس َواْلقَْلَب َوَجمِ 

، َوأَنَّهُ ََل َرْمَي إَلَّ لِْلفُُروِج فَقَْط، فَإِْذ ََل َشكَّ فِي هََذا َوََل ِمْريَةَ، فَاْلُمَراُد ِمْن  قَْذَف أَْصَلا

ِ تََعالَى }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت{ ]ال  [ ِهَي بََِل َشكٍّ " اْلفُُروُج "..٢نور: قَْوِل َّللاَّ

َماِء[م  8818]َمْسأَلَة قَْذُف اْلَعبِيِد َواإْلِ

 ويرى المؤلف الحد في كل ذلك .

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوالشَّْعبِيِّ وحماد بن أبي سليمان  - َل حد على من قذف عبدا أو أمة.) النََّخِعيِّ

، ورورى عن َعطَاٍء،  ْهِريِّ وهو قول أَبُي َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َواِْلَْوَزاِعيُّ َواْلَحَسِن، َوالزُّ

، َوأَْصَحابُهُْم( ، َوالشَّافِِعيُّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ ، َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ  َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 عليه الحد.)صح عن ابن عمر والحسن ، وأهل الظاهر (  -

  -أة أسلمت أو أصبحت حرة َزنَْيت فِي ُكْفِرك أَْو قَاَل: َزنَْيت َوأَْنِت أََمةٌ :إن قال َلمر -

 ، *قالت طائفة عليه الحد.) الزهري و أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن، َوَمالٌِك، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 َوأَْصَحابُهُْم(

 *َلحد عليه.)الشافعي(

 َزنَْيت َوأَْنِت ُمْكَرهَةٌ. من قال َلمرأة زنيت وأنت صغيرة أَْو قَاَل: -

، َوأَْصَحابُهُ(  *َل حد عليه.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ، َوُسْفيَاُن، َوالشَّافِِعيُّ
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ا فِي قَْولِِه: َزنَْيت َوأَْنِت ُمْكَرهَةٌ.)مالك(  * َعلَْيِه اْلَحدُّ أَْيضا

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبَا اْلقَاِسِم  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل " َسِمْعتُ  - َمْن قََذَف »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا قَاَل، ُجلَِد يَْوَم اْلقِيَاَمِة إَلَّ أَْن يَُكوَن َكَما قَالَ   .)صحيح(« َمْملُوَكهُ َوهَُو بَِريٌء ِممَّ

ِ تَعَ  - الَى فِي ظَْهِرِه َحدٌّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة، إْن َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َمْن قََذَف َمْملُوَكهُ َكاَن َّلِلَّ

 َشاَء آَخَذهُ، َوإِْن َشاَء َعفَا َعْنهُ.)صحيح(

ِة تَْقِذُف  -َعْن أَبِي بُْرَدةَ  - ٍة، َواْبنَةٌ ِمْن أُمِّ َولٍَد، فََكانَْت اْبنَةُ اْلُحرَّ أَنَّهُ َكانَْت لَهُ اْبنَةٌ ِمْن ُحرَّ

ِة: اْقِذفِيهَا اْْلَن إْن قَِدْرِت.) قال المؤلف: اْبنَةَ أُمِّ اْلَولَِد،  هَا، َوقَاَل َِلْبنَِة اْلُحرَّ فَأَْعتََق أُمَّ

ِرَوايَةا ََل نَقُِف اْْلَن َعلَى َمْوِضِعهَا ِمْن أُُصولِنَا ... َوََل ُمتََعلََّق لَهُْم بِهَا، ِِلَنَّهُ لَْيَس فِيهَا 

 هَا، َولََعلَّ َحاِكَم َوْقتِِه َكاَن ََل يََرى اْلَحدَّ َعلَى قَاِذِف أُمِّ اْلَولَِد (أَنَّهُ ََل َحدَّ فِيهَا َعلَى قَاِذفِ 

ِغير أَْو اْلَمْجنُون أَْو المكره أو اْلَمْجبُوب َوَغْيرهْم[م  8811]َمْسأَلَة قَذف الصَّ

ْحَصاَن " فِي لَُغِة اْلَعَرِب: هَُو  َي قال ابن حزم: َوقَْد قُْلنَا: إنَّ " اْْلِ اْلَمْنُع، َوبِِه ُسمِّ

َوقَْد أَْحَصَن فََُلٌن َمالَهُ: إَذا أَْحَرَزهُ َوَمنََع ِمْنهُ.  -اْلِحْصُن ِحْصناا، يُقَاُل: ِدْرٌع َحِصينَةٌ 

نٍَة{ ]الحشر:  ى ُمَحصَّ ا إَِل فِي قُرا َغاُر: 0٢قَاَل تََعالَى }َل يُقَاتِلُونَُكْم َجِميعا [ . َوالصِّ

نُوَن بِمَ  نَى، َوبَِمْنِع أَْهلِيِهْم، َوَكَذلَِك اْلَمَجانِيُن ُمَحصَّ ِ تََعالَى لَهُْم ِمْن الزِّ َوَكَذلَِك  -ْنِع َّللاَّ

ْتقَاُء، َواْلقَْرنَاُء، َواْلِعنِّيُن  ا  -اْلَمْجبُوُب، َوالرَّ نِيَن بِاْلِعفَِّة. َوأَمَّ َوقَْد يَُكوُن ُكلُّ هَُؤََلِء ُمَحصَّ

نَاِن بِاْلِعفَِّة، فَإَِذا ُكلُّ هَُؤََلِء يَْدُخلُوَن فِي ُجْملَِة " اْلُمْحَصنَاِت " اْلبِْكُر َواْلُمْكرَ  هُ فَُمَحصَّ

يَّةَ إْحَصاٌن،  ، َوََل ِسيََّما اْلقَائِلُوَن: إنَّ اْلُحرِّ نَى، فََعلَى قَاِذفِِهْم اْلَحدُّ بَِمْنِع اْلفُُروِج ِمْن الزِّ

 ِ ٍة ُمْحَصنَةٌ، فَإ ْتقَاَء، َوَسائَِر َمْن َذَكْرنَاهُْم َوُكلَّ ُحرَّ ةَ، َواْلَمْجنُونَةَ، َوالرَّ ِغيَرةَ اْلُحرَّ نَّ الصَّ

نُوَن، َوإِْسقَاطُ اْلَحدِّ َعْن قَاِذفِِهْم َخطَأٌ َمْحٌض ََل إْشَكاَل فِيِه.  ُمَحصَّ

ةا أَْكثََر ِمْن أَْن قَالُوا: إنَّ َمْن قََذَف مَ  ْن َذَكْرنَا فَقَْد تَيَقَّنَّا َكِذبَهُ؟ فَقُْلنَا لَهُْم: فََما َعلِْمنَا لَهُْم ُحجَّ

 َصَدْقتُْم، َواْْلَن َحق اا َوَجَب اْلَحدُّ َعلَى اْلقَاِذِف، إْذ قَْد َصحَّ َكِذبُهُ..

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

ُجُل ُجلَِد قَاِذفُهَا اْلَحدَّ.)اب -  ن هشام(إَذا قَاَربَْت اْلَحْيَض أَْو َمسَّهَا الرَّ

 إَذا بَلََغ ِمْثلُهَا أَْن يُوطَأَ: ُجلَِد قَاِذفُهَا اْلَحدَّ، َوَكَذلَِك يُْجلَُد قَاِذُف اْلَمْجنُوِن.)مالك( -

، َوأَْصَحابُهَُما،  - ََل َحدَّ َعلَى قَاِذِف َصِغيٍر، َوََل َمْجنُوٍن.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

)  َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 8811أَلَة َكافٌِر قََذَف ُمْسلًِما أَْو َكافًِرا[م]َمسْ 
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ا، قَْد  ا فَإَِذا قََذَف اْلَكافُِر ُمْسلِما قال ابن حزم: قَْد َذَكْرنَا ُوُجوَب اْلَحدِّ َعلَى َمْن قََذَف َكافِرا

ِ َذَكْرنَا فِيَما َسلََف ِمْن ِكتَابِنَا هََذا ُوُجوَب اْلُحْكِم َعلَى اْلُكفَّاِر بُِحْكِم  ْسََلِم، لِقَْوِل َّللاَّ اْْلِ

ُ{ ]المائدة:   [ .٢١تََعالَى }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ِ{ ]اِلنفال:  يُن ُكلُّهُ َّلِلَّ  [ .٢١َوبِقَْولِِه تََعالَى }َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى َل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ

ةَ، لِقَْوِل َوقَْد َذَكْرنَا ُوُجوَب قَْتِل  مَّ ا ِمْن اْلُكفَّاِر لِنَْقِضِهْم اْلَعْهَد َوفَْسِخِهْم الذِّ َمْن َسبَّ ُمْسلِما

ِ تََعالَى }َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوهُْم َصاِغُروَن{ ]التوبة:  ُ 8١َّللاَّ [ . فَاْفتََرَض َّللاَّ

غَ  ةٌ فَقَْتلُهُْم تََعالَى إْصَغاَرهُْم، فَإَِذا َخَرُجوا َعْن الصَّ ةَ لَهُْم، َوإَِذا لَْم تَُكْن لَهُْم ِذمَّ اِر فَََل ِذمَّ

َغاِر، َوأَْصَغُروا  ا فَقَْد َخَرُجوا َعْن الصَّ َوَسْبيُهُْم، َوأَْمَوالُهُْم: َحََلٌل، َوإَِذا َسبُّوا ُمْسلِما

ْن فََعَل َذلَِك ِمْنهُمْ  ةُ ِممَّ مَّ ةَ لَهُ .اْلُمْسلَِم، فَقَْد بَِرئَْت الذِّ  ، َوََل ِذمَّ

ا اْلَحدُّ  ِ تََعالَى َعلَى ُكلِّ قَاِذٍف، َواْلقَْتُل  -وقال أيضا: أَمَّ ، ِِلَنَّهُ ُحْكُم َّللاَّ فََواِجٌب بََِل َشكٍّ

ِة َسَواٌء َكاَن َرُجَلا أَْو اْمَرأَةا ََل بُدَّ ِمْن قَْتلِِهَما، إَلَّ  مَّ  أَْن يُْسلَِما َواِجٌب َكَما َذَكْرنَا لِنَْقِض الذِّ

.  فَيُْتَرَكا َعْن اْلقَْتِل ََل َعْن اْلَحدِّ

ا فَلَْيَس إَلَّ اْلَحدُّ فَقَْط.. ا إَذا قََذَف اْلَكافُِر َكافِرا  وقال أيضا: َوأَمَّ

وأجاب عن مسألة قتل المرأة الذمية إذا سبت مسلما والنهى عن قتل النساء فقال: إنَّ 

ِم اْلُمقَاتَلَةُ، ُحْكَم اْلَحْربِيِّ قَْبَل ال ةَ، ِِلَنَّ ُحْكَمهُْم قَْبَل التََّذمُّ مَّ ِم َغْيُر ُحْكِمِه بَْعَد نَْقِضِهْم الذِّ تََّذمُّ

مَّ  ْبقَاُء َعلَى الذِّ ا اْْلِ ا اْلقَْتُل، َوإِمَّ ا اْلفَِداُء، َوإِمَّ ا اْلَمنُّ َوإِمَّ هََذا فِي  -ِة فَإَِذا قََدْرنَا َعلَْيِهْم، فَإِمَّ

ِة فَلَْيَس إَلَّ اْلقَْتُل، أَْو الرِّ  مَّ ا بَْعَد نَْقِض الذِّ َجاِل، َوَكَذلَِك فِي النَِّساِء َحاَش اْلقَْتَل، َوأَمَّ

ِ تََعالَى }َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَهُْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوا فِي ِدينُِكمْ  ْسََلُم فَقَْط، لِقَْوِل َّللاَّ  اْْلِ

ةَ اْلُكْفِر{ ]التوبة: فَقَاتِلُوا أَ  ُ تََعالَى قِتَالَهُْم بَْعَد نَْكِث أَْيَمانِِهْم ِمْن بَْعِد 08ئِمَّ [ فَاْفتََرَض َّللاَّ

َوََل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ اَِلْنتِهَاُء هَاهُنَا َعْن بَْعِض َما هُْم َعلَْيِه ُدوَن  -َعْهِدِهْم َحتَّى يَْنتَهُوا 

إْذ ََل َدلِيَل يُوِجُب َذلَِك، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن أَنَّنَا إَذا اْنتَهَْوا َعْن اْلُكْفِر  َجِميِع َما هُْم َعلَْيِه،

َمْت ِدَماُؤهُْم، َوََل نَصَّ َمَعنَا َوََل إْجَماَع َعلَى أَنَّهُْم إْن اْنتَهَْوا َعْن بَْعِض َما هُْم  فَقَْد ُحرِّ

 َِلْستِْبقَاِء.َعلَْيِه ُدوَن بَْعٍض َعاُدوا إلَى ُحْكِم ا

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

 إذا رمى كافر مسلما ضرب الحد.)الشعبي( -

 8811]َمْسأَلَة فِيَمْن قَاَل َِلْمَرأٍَة لَْم يَِجْدك َزْوُجك َعْذَراَء[ م

نَى، أَْو بَِغْيِر َوْطٍء َكَوْقَعٍة، أَْو َغْيِر َذلَِك،  قال ابن حزم: َوَذهَاُب اْلُعْذَرِة يَُكوُن بَِغْيِر الزِّ

ْمُي بِِه َرْمياا، َوََل قَْذفاا، فَإِْذ لَْيَس َرْمياا َوََل  ا لَْم يَُكْن َذهَاُب اْلُعْذَرِة ِزناى لَْم يَُكْن الرَّ  فَلَمَّ
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نَى، ََل بَِما ِسَواهُ قَْذفاا فَََل حَ  َ تََعالَى إنََّما َجَعَل اْلَحدَّ َواللَِّعاَن بِالزِّ دَّ فِيِه، َوََل لَِعاَن، ِِلَنَّ َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -  َوبِهََذا نَقُوُل. -هَُو قَْوُل أَْصَحابِنَا َوَغْيِرِهْم  -َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

َجهَا، فَََل قالت طائفة: ََل -  َحدَّ فِي َذلَِك َولَْيَس قَْذفاا. َوَكَذلَِك لَْو قَاَل َرُجٌل َِلْمَرأٍَة تََزوَّ

 يََُلِعُن بِهََذا.

ْوَج. - ، َويََُلِعُن الزَّ  وقالت طائفة: هَُو قَْذٌف، َويَُحدُّ

 -األحاديث واآلثار: -

َج َرُجٌل ِمْن اِْلَ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  - ْنَصاِر اْمَرأَةا ِمْن بَنِي اْلَعْجََلِن فَبَاَت ِعْنَدهَا تََزوَّ

ا أَْصبََح لَْم يَِجْدهَا َعْذَراَء فََرفََع َشأْنَهَا إلَى النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَْيلَةا فَلَمَّ فََدَعا  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() اْبَن «)ا فَتَََلَعنَا، َوأَْعطَاهَا اْلَمْهرَ اْلَجاِريَةَ، فَقَالَْت: بَْل ُكْنت َعْذَراَء، فَأََمَر بِِهمَ 

أَنَّ طَْلَحةَ هََذا لَْم يَْنُسْبهُ  -إِْسَحاَق لَْم يَِصحَّ َسَماُعهُ لَِذلَِك ِمْن طَْلَحةَ، فَهَُو ُمْنقَِطٌع. َوالثَّانِي 

ُ أَْعلَُم  -َوهَُو  ، فَهَُو الَّ  -َوَّللَاَّ ِذي يَْرِوي َعْن أَْصَحاِب اْبِن َعبَّاٍس، طَْلَحةُ ْبُن َعْمٍرو اْلَمكِّيُّ

 َوهَُو َمْشهُوٌر بِاْلَكِذِب، َوإَِلَّ فَهَُو َعلَى ُكلِّ َحاٍل َمْجهُوٌل(

 8811]َمْسأَلَة التَّْعِريض َهْل فِيِه َحّد أَْو تَْحلِيف[م

ْجَماِع  ا طَِريُق اْْلِ ةَ ُكلَّهَا ََل  -قال ابن حزم: َوأَمَّ تَْختَلُِف، َواْلَمالِِكيُّوَن فِي فَإِنَّ اِْلُمَّ

وَء ِمْن َرُجٍل، أَْو اْمَرأٍَة، َكاْنفَِراِد اِْلَْجنَبِيَّْيِن، َوُدُخوِل  ُجْملَتِِهْم َعلَى أَنَّ َمْن أَْظهََر السُّ

ا، فََواِجٌب َعلَى اْلُمْسلِِميَن إْنَكاُر َذلَِك، َوَرْفُعهُ  ُجِل َمْنِزَل اْلَمْرأَِة تََستُّرا َماِم،  الرَّ إلَى اْْلِ

َوهََذا بِيَقِيٍن تَْعِريٌض، َوإَِلَّ فَأَيُّ َشْيٍء يُْنِكُروَن ِمْن َذلَِك. َواْلَعَجُب ُكلَّ اْلَعَجِب أَنَّهُْم يََرْوَن 

ُحوَن بِاْلقَْذِف َوََل يََرْوَن فِي َذلَِك َشْيئاا، َوَذلَِك إقَاَمتُهُمْ  َحدَّ  اْلَحدَّ فِي التَّْعِريِض َوهُْم يَُصرِّ

نَى َعلَى اْلُحْبلَى َوَما ثَبََت قَطُّ َعلَْيهَا ِزناا، فَهُْم يَدَُّعوَن أَنَّهُْم يُْسقِطُوَن اْلُحُدوَد  الزِّ

بُهَاِت فِيِهَما، َوهَُما: َحدُّ اْلقَْذِف َعلَى َمْن  بُهَاِت َوهََذاِن َمَكانَاِن أَقَاُموا اْلَحدَّ بِالشُّ بِالشُّ

َض َولَْم يُصَ  ْح َعرَّ نَا َعلَى َمْن َحَملَْت َوََل َزْوَج لَهَا َوََل َسيَِّد . -رِّ  َوَحدُّ الزِّ

ُض بِِه: أَُحلِّفُهُ َما  ؟ فَإِْن قَاَل اْلُمَعرَّ وقال أيضا: َوَصحَّ أَْن ََل َحدَّ فِي التَّْعِريِض أَْصَلا

؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْقِذْفهُ، َوإِنََّما ادََّعى َعلَْيِه أََراَد قَْذفِي، لَْم يَُكْن لَهُ َذلَِك، َوََل يَْحلُِف هَاهُنَا أَ  ْصَلا

ِة ُكلِّهَا فِي أَنَّ َمْن ادََّعى َعلَى آَخَر أَنَّ  هُ أَنَّهُ أََراَد قَْذفَهُ فَقَْط، َوََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ

ْجَماِع َعلَى أَنَّ َمْن أَْضَمَر أَْضَمَر قَْذفَهُ َولَْم يَْقِذْفهُ، فَإِنَّهُ ََل تَْحلِيَف فِي  ِة اْْلِ َذلَِك، لِِصحَّ

، َحتَّى أَقَرَّ بَِذلَِك اْمُرٌؤ َعلَى نَْفِسِه  َوهََذا  -قَْذفاا َولَْم يَْنِطْق بِِه، فَإِنَّهُ ََل َحدَّ فِي َذلَِك أَْصَلا

ُض فَلَْم يَْنِطْق بِاْلقَْذِف َوََل َشْيَء فِي َذلَِك أَْصَلا  َح اْلُمَعرِّ ا َمْن ادََّعى َعلَْيِه أَنَّهُ َصرَّ . َوأَمَّ

ِ تََعالَى  ا؛ ِِلَنَّ اْلَحدَّ فِي َذلَِك ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ بِاْلقَْذِف َوهَُو ُمْنِكٌر فَََل تَْحلِيَف فِي َذلَِك أَْيضا

ِ َما آَذيْ    -تُك، َوََل َشتَْمتُك َويَْبَرأُ َوُحقُوقِِه ََل ِمْن ُحقُوِق اْْلَدِميِّيَن، فَإِنََّما يَْحلُِف بِاَّلَلَّ
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 أقوال الصحابة والفقهاء:

 فيه الحد.) عمر بن الخطاب وعمربن عبد العزيز ومالك وربيعة ( -

َل حد فيه وفيه التعزير.)الشعبي والنخعي وعطاء وعمرو بن دينار وإسماعيل بن  -

، َواْبُن ُشْبُرَمةَ، َواْلَحَسُن أبي خالد وقتادة وسعيد بن المسيب وبه يَقُوُل ُسْفيَاُن الثَّْورِ  يُّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم( ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ  ْبُن َحيٍّ

 يستحلف من عرض بغيره ما قصد قذفا.)الزهري -

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 [ 01٢قوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َل تَقُولُوا َراِعنَا{ ]البقرة:  -

لُهَا: أَنَّنَا لَْم نَُخالِْفهُْم فِي أَنَّ "  ةٌ َعلَْيِهْم ََل لَهُْم لُِوُجوٍه: أَوَّ قال ابن حزم: َوهََذا ُحجَّ

وا بِهََذا، َوإِنَّمَ  ا َخالَْفنَاهُْم فِي هَْل فِيِه َحدٌّ أَْم ََل؟ َولَْيَس فِي التَّْعِريَض " ََل يَُجوُز، فَيَْحتَجُّ

 هَِذِه اْْليَِة لَْو َصحَّ اْستِْدََللُهُْم بِهَا إَلَّ النَّْهُي َعْن التَّْعِريِض فَقَْط َولَْيَس فِيهَا إيَجاُب َحدٍّ فِيهِ 

 َ ، فَظَهََر تَْمِويهُهُْم بِاْْليَِة. َوالثَّانِي: أَنَّ َّللاَّ ُضوا بِهََذا أَْصَلا  تََعالَى لَْم يَُحدَّ الَِّذيَن َعرَّ

َ تََعالَى إنََّما نَهَى َعْن قَْوِل  وَن بِهَا فِي إيَجاِب اْلَحدِّ َوالثَّالُِث: أَنَّ َّللاَّ التَّْعِريِض فََكْيَف يَْحتَجُّ

َحابَةُ  ، فَهُْم الصَّ ُ َعْنهُْم رَ  -" َراِعنَا " َمْن ََل يُظَنُّ بِِه تَْعِريٌض أَْصَلا . فََصحَّ -ِضَي َّللاَّ

يَقِيناا أَنَّهُ لَْم يَْنهَ َعزَّ َوَجلَّ َعْن لَْفظَِة " َراِعنَا " ِمْن أَْجِل التَّْعِريِض، بَْل َكَما َشاَء تََعالَى، 

..  ََل لِِعلٍَّة أَْصَلا

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -أَنَّ أَْعَرابِي اا أَتَى إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل يَا  -لَّى َّللاَّ

ا أَْسَوَد َوأَنَا أُْنِكُرهُ؟ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  ِ إنَّ اْمَرأَتِي َولََدْت ُغََلما ُ َعلَْيِه  -َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُحْمٌر، قَاَل: فَهَْل فِيهَا ِمْن هَْل لَك ِمْن إبٍِل؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: َما أَْلَوانُهَا؟ قَاَل:  -َوَسلََّم 

ِ نََزَعهُ ِعْرٌق لَهُ فَقَ  ِ فَأَنَّى هَُو؟ فَقَاَل لََعلَّهُ يَا َرُسوَل َّللاَّ اَل أَْوَرَق؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ النَّبِيُّ   )صحيح( «َوهََذا لََعلَّهُ نََزَعهُ ِعْرٌق لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّ تَْحتِي اْمَرأَةا َجِميلَةا ََل تَُردُّ يََد ََلِمٍس؟ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس  - أَنَّ َرُجَلا قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)قَاَل: طَلِّْقهَا، قَاَل: إنِّي ََل أَْصبُِر َعْنهَا، قَاَل: فَأَْمِسْكهَا

ِة ُموِجبَةٌ أَنَّهُ ََل َشْيَء فِي التَّْعِريِض  قال المؤلف: فَهَِذِه اِْلََحاِديُث ُكلُّهَا حَّ فِي َغايَِة الصِّ

..  أَْصَلا

اْختََصَم َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص، َوَعْبُد ْبُن َزْمَعةَ فِي اْبن أََمِة َزْمَعةَ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت  -

فَأَْنظُُر اْبَن أََمِة َزْمَعةَ فَهَُو اْبنِي، َوقَاَل فَقَاَل َسْعٌد: أَْوَصانِي أَِخي ُعْتبَةُ إَذا قَِدْمُت َمكَّةَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْبٌد: هَُو اْبُن أََمِة أَبِي ُولَِد َعلَى فَِراِش أَبِي؟ فََرأَى َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه  -َشبَهاا بَيِّناا بُِعْتبَةَ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلَولَُد لِْلفَِراِش َواْحتَِجبِي ِمْنهُ يَا  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َسْوَدةُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ قَْد أََشاَر إَشاَرةا لَْم يَْقطَْع بِهَا، بَْل  -َصلَّى َّللاَّ

ا َعلَى َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، إْذ نََسَب َولََد َخالََف َوظَنَّ أَنَّهُ ِمْن َماِء ُعْتبَةَ، َولَْم يََر حَ  د ا

 َزْمَعةَ إلَى أَِخيِه.

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: إنَّ ُعَمَر َكاَن يَْجلُِد فِي التَّْعِريِض بِاْلفَاِحَشِة.  -  عن َعْبِد َّللاَّ

بِي ُملَْيَكةَ: َواَلَِّذي َحدَّهُ ُعَمُر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ َحدَّ فِي التَّْعِريِض، قَاَل اْبُن أَ  -

هََجا  -هَُو ِعْكِرَمةُ ْبُن َعاِمِر ْبِن ِهَشاِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّاِر  -فِي التَّْعِريِض 

َض بِهِ  ى فََعرَّ  فِي ِهَجائِِه. َوْهَب ْبَن َزْمَعةَ ْبِن اِْلَْسَوِد ْبِن اْلُمطَّلِِب ْبِن أََسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

ِ ََل تُْرَعى َحَواِشيهُ.  -  أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َجلََد فِي التَّْعِريِض َوقَاَل: إنَّ ِحَمى َّللاَّ

ي  - إنَّ َرُجلَْيِن اْستَبَّا فِي َزَماِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل أََحُدهَُما: َما أَبِي بَِزاٍن، َوََل أُمِّ

هُ، َوقَاَل آَخُروَن: بَِزانِيٍَة،  فَاْستُْفتَِي فِي َذلَِك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب؟ فَقَاَل قَائٌِل: َمَدَح أَبَاهُ َوأُمَّ

ِه َمْدٌح ِسَوى هََذا، نََرى أَْن يُْجلََد اْلَحدَّ، فََجلََدهُ ُعَمُر ثََمانِيَن.  قَْد َكاَن ِِلَبِيِه َوأُمِّ

َحابَِة قال المؤلف: َوهََذا ََل   -ُمتََعلََّق لَهُْم بِِه، ِِلَنَّهُ قَْد َصحَّ اْلِخََلُف فِي َذلَِك َعْن الصَّ

ُ َعْنهُْم  ا ِمْن طَِريِق َوِكيٍع، نََعْم، َوَعْن ُعَمَر  -َرِضَي َّللاَّ ا، َكَما َذَكْرنَا أَْيضا َرِضَي  -نَص ا

ُ َعْنهُ  ْن قَاَل ِْلَخرَ  -َّللاَّ ِة اْلَوْذِر.اْدَرُءوا اْلَحدَّ َعمَّ  : يَا اْبَن َشامَّ

ايَِة. -  أَنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َجلََد َرُجَلا اْلَحدَّ َكاِمَلا فِي أَْن قَاَل ِْلَخَر: يَا اْبَن َذاِت الدَّ

ْضنَا لَهُ بِالسَّْوِط.)صحيح( - َض َعرَّ  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َمْن َعرَّ

ْضنَا لَهُ.)صحيح(َعْن َسُمَرةَ قَالَ  - َض َعرَّ  : َمْن َعرَّ

ْضنَا  َض َعرَّ ا َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب، َوَسُمَرةُ، فَإِنَّهُ َجاَء َعْنهَُما: َمْن َعرَّ قال المؤلف: َوأَمَّ

 لَهُ َولَْيَس فِي هََذا بَيَاُن أَنَّهَُما أََراَدا اْلَحدَّ.

ِ ْبُن َمْسُعوٍد: ََل  - َحدَّ إَلَّ فِي اْثنَْيِن: أَْن يَْقِذَف ُمْحَصنَةا، أَْو يَْنفَِي َرُجَلا ِمْن قَاَل َعْبُد َّللاَّ

 أَبِيِه. 

ا: لَْيَس يَُحدُّ إَلَّ فِي اْلَكلَِمِة  - ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاََل َجِميعا أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل، َوَعْبَد َّللاَّ

ٌف.  الَّتِي ليس لَهَا ُمَصرَّ

 يِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا بَلََغ اْلَحدُّ لََعلَّ َوَعَسى، فَاْلَحدُّ ُمَعطٌَّل.َعْن َعلِ  -
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ةَ اْلَوْذِر  - ، فَقَاَل: يَا ْبَن َشامَّ يَْعنِي ُذُكوَر  -َعْن ُحَمْيِد ْبِن ِهََلٍل أَنَّ َرُجَلا َشاتََم َرُجَلا

َجاِل  ُجَل يَقَُع فَقَاَل لَهُ ُعْثَماُن: أَْشِهْد َعلَ  -الرِّ ْيِه، أَْشِهْد َعلَْيِه؟ فََرفََعهُ إلَى ُعَمَر، فََجَعَل الرَّ

فِي ُعْثَماَن فَيَنَاُل ِمْنهُ، فَقَاَل ُعَمُر: أَْعِرْض َعْن ِذْكِر ُعْثَماَن، فََجَعَل ََل يَْنِزُع، فََعََلهُ 

ِة َوقَاَل: أَْعِرْض َعْن ِذْكِر ُعْثَماَن، َوَسأَلَ  رَّ ُجِل؟ فَإَِذا ِهَي قَْد  ُعَمُر بِالدِّ َعْن أُمِّ الرَّ

ا فََدَرأَ َعْنهُ اْلَحدَّ.)صحيح( َجْت أَْزَواجا  تََزوَّ

َسلََمةُ ْبُن اْلُمَحبَِّق قَاَل: قَِدْمت اْلَمِدينَةَ فََعقَْلت َراِحلَتِي، فََجاَء إْنَساٌن فَأَْطلَقَهَا فَِجْئت  -

ِه، فََذهََب بِي إلَى أَبِي هَُرْيَرةَ َواْمَرأَتُهُ قَاِعَدةٌ فَقَالَْت فَلَهَْزت فِي َصْدِرِه َوقُْلت: يَا نَائِ  َك أُمِّ

ْضت، َولَِكنَّك أَْقَحْمت، قَاَل: فََجلََدنِي أَبُو هَُرْيَرةَ اْلَحدَّ ثََمانِيَن،  لِي اْمَرأَتُهُ: لَْو ُكْنت َعرَّ

ا ثََمانِ   يَن َسْوطاا إنَّنِي لََصبُوٌر. فَقُْلت: لََعْمُرك، إنِّي يَْوَم أُْجلَُد قَائِما

نَا َوُحدَّ فِيِه أَْو لَْم يَُحدَّ[]أى من رمى إنسانا في  ]َمْسأَلَة قََذَف إْنَسانًا قَْد ثَبََت َعلَْيِه الزِّ

 8811زنى بعد أن ضرب الحد أو تاب منه[م

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قال ابن حزم: َوقَْد َذَكْرنَا فِيَما َسلََف ِمْن ِكتَابِنَا قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

بْ »فِي الَِّذي تَْزنِي أََمتُهُ  انِي َحَراٌم، َوأَنَّ « فَْليَْجلِْدهَا َوََل يُثَرِّ فََصحَّ أَنَّ التَّْثِريَب َعلَى الزَّ

ُ تََعالَى أَْن  أََذى اْلُمْسلِِم بَِغْيرِ  -بََِل ِخََلٍف  -إَشاَعةَ اْلفَاِحَشِة َحَراٌم، َوََل يَِحلُّ  َما أََمَر َّللاَّ

ا بِِزناا َكاَن ِمْنهُ، أَْو بَِسِرقٍَة َكانَْت ِمْنهُ، أَْو  يُْؤَذى بِِه. فََصحَّ ِمْن هََذا أَنَّ َمْن َسبَّ ُمْسلِما

ْذِكيِر ََل َعلَى َسبِيِل اْلَوْعِظ َوالتَّ  -َمْعِصيٍَة َكانَْت ِمْنهُ، َوَكاَن َذلَِك َعلَى َسبِيِل اِْلََذى 

ا: لَِزَمهُ اِْلََدُب؛ ِِلَنَّهُ ُمْنَكٌر...  اْلَجِميِل ِسر ا

وقال أيضا: فَإِْن قََذَف إْنَساٌن إْنَساناا قَْد َزنَى بِِزناا َغْيِر الَِّذي ثَبََت َعلَْيِه، َوبَيََّن َذلَِك، 

َح، فََعلَى اْلقَاِذِف اْلَحدُّ  نَى الَِّذي َصحَّ َعلَْيِه أَْو لَْم يَُحدَّ َسَواٌء ُحدَّ اْلَمْقُذوُف فِي ال -َوَصرَّ زِّ

 ؛ ِِلَنَّهُ ُمْحَصٌن َعْن ُكلِّ ِزناا لَْم يَْثبُْت َعلَْيِه..-

 -أقوال الفقهاء:

وعمر بن عبد العزيز وسفيان   من فعل ذلك نكل به أى عزر.)ابن المسيب و عطاء -

 الثوري والزهري وروى عنه أيضا أن َلشيء عليه(

 ك عليه الحد .)ابن أبي ليلى(من فعل ذل -

 -اآلثار:

َدَخَل َرُجََلِن َعلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز فَقَاَل أََحُدهَُما: إنَّهُ َولَُد ِزناا؟ فَطَأْطَأَ اْْلَخُر  -

لَهُ فَلَْم يََزْل  َرْأَسهُ، فَقَاَل ُعَمُر: َما يَقُوُل هََذا؟ فََسَكَت، َواْعتََرَف، فَأََمَر ُعَمُر بِاْلقَائِِل َذلِكَ 

 يَُجأْ قَفَاهُ َحتَّى َخَرَج ِمْن الدَّاِر.

 8812]َمْسأَلَة فِيَمْن اْنتَفَى ِمْن أَبِيِه[م
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يَق  دِّ ُ َعْنهُ  -قال ابن حزم: عنَّ أَبَي بَْكٍر الصِّ أُتَِي بَِرُجٍل اْنتَفَى َعْن أَبِيِه فَقَاَل  -َرِضَي َّللاَّ

أْ  ٍد: يَْلَزُم اْلقَائِلِيَن بِإِيَجاِب أَبُو بَْكٍر: اْضِرْب الرَّ ْأِس قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َس، فَإِنَّ الشَّْيطَاَن فِي الرَّ

اْلَحدِّ فِي النَّْفِي َعْن اِْلَِب، أَْو َعْن النََّسِب: أَْن يُقِيَم َحدَّ اْلقَْذِف َكاِمَلا َعلَى َمْن اْنتَفَى ِمْن 

ا نَْحُن، فَقَْد بَيَّنَّا قَْبُل أَنَّ  -ِمْن نَْفِسِه، َوإَِلَّ فَقَْد تَنَاقَُضوا  أَبِيِه، أَْو َعلَى َمْن نَفَى َولََدهُ  َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -هَاهُنَا التَّْعِزيُر فَقَْط، َوََل َحدَّ فِي َذلَِك   َوبِاَّلَلَّ

ِه أَْو َغْيره[م]َمْسأَلَة فِيَمْن قَاَل آِلَخَر أَْنَت اْبُن فََُلٍن َونََسبَهُ إلَى عَ   8811مِّ

قال ابن حزم: اْلُحْكَم فِي هََذا: أَنَّ َما َكاَن ِمْن َذلَِك َعلَى َسبِيِل اْلَحقِّ َواْلَخْيِر، فَهَُو فِْعٌل 

ا، فَفِيِه التَّْعِزيُر  ا َما َكاَن ِمْن َذلَِك ُمَشاتََمةا، أَْو أَذاى، أَْو تَْعِريضا َحَسٌن َوقَْوٌل َحَسٌن، َوأَمَّ

ِ تََعالَى َحاِكياا َعْن َولَِد يَْعقُوَب فَ  َعلَْيِه  -قَْط، َوََل َحدَّ فِي َذلَِك، بُْرهَاُن َما َذَكْرنَا: قَْوُل َّللاَّ

ََلُم  [ 0٢٢إْذ قَالُوا }نَْعبُُد إِلَهََك َوإِلَهَ آبَائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق{ ]البقرة:  -السَّ

هُ  ُ تََعالَى َذلَِك، َوََل يَْعقُوُب  -َعلَْيِه السَََّلُم  -إْسَماِعيَل  فََجَعلُوا َعمَّ  -أَباا لَهُ، َولَْم يُْنِكْر َّللاَّ

ِ تََعالَى. َوقَاَل تََعالَى }ِملَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم{ ]الحج:  -َعلَْيِه السَََّلُم  [ َوقَْد ٣2َوهَُو نَبِيُّ َّللاَّ

ْبَراِهيَم َعلِْمنَا يَقِيناا أَنَّ  فِي ِوََلَدتِِهْم نََسٌب.  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي اْلُمْسلِِميَن َخََلئَِق لَْيَس ِْلِ

ا َزْوُج اِْلُمِّ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  -َوأَمَّ ا »َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ أَنَّ أَبَا طَْلَحةَ َصنََع طََعاما

ُ َعلَيْ  -لِلنَّبِيِّ   -فَأَْرَسَل أَنََس ْبَن َمالٍِك فََجاَء َحتَّى َدَخَل اْلَمْسِجَد  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَرُسوُل َّللاَّ فَقَاَل َدَعانَا أَبُوَك؟ فَقَاَل: نََعْم، قَاَل:  -فِي أَْصَحابِِه  -َصلَّى َّللاَّ

 فََذَكَر اْلَحِديَث.قَاَل أَنٌَس: فَأَتَْيت أَبَا طَْلَحةَ، « قُوُموا

 

بَْيِر َعْن أَبِيِه قَاَل - َكانَْت أُمُّ ُعَمْيٍر بِْنُت َسْعٍد ِعْنَد اْلُجََلِس ْبِن »و عن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ٌد َحق اا لَنَْحُن أََشرُّ  ُسَوْيٍد فَقَاَل اْلُجََلُس ْبُن ُسَوْيٍد فِي َغْزَوِة تَبُوَك: إْن َكاَن َما يَقُوُل ُمَحمَّ

ِ إنِّي َِلَْخَشى إْن لَْم أَْرفَْعهَا إلَى النَّبِيِّ مِ  ُ  -ْن اْلَحِميِر، فََسِمَعهَا ُعَمْيٌر فَقَاَل: َوَّللَاَّ َصلَّى َّللاَّ

يَّ أَْن يَْنِزَل اْلقُْرآُن فِيِه، َوأَْن أَْخلِطَ بِِخْطبَتِِه، َولَنِْعَم اِْلَُب هَُو لِي، فَأَْخبََر النَّبِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - فَهُ فَتََحالَفَا فََجاَء  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََدَعا النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ اْلُجََلَس فََعرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَوْحُي إلَى النَّبِيِّ  ْك أََحٌد  -َصلَّى َّللاَّ َكَذلَِك َكانُوا  -فََسَكتُوا فَلَْم يَتََحرَّ

ُكوَن إَذا نََزَل اْلَوْحُي يَْفَعلُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَُرفَِع َعْن النَّبِيِّ  -وَن ََل يَتََحرَّ فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكلَِمةَ اْلُكْفِر{ ]التوبة:  [ إلَى قَْولِِه }فَإِْن يَتُوبُوا يَُك ٣٢}يَْحلِفُوَن بِاَّللَّ

ا لَهُْم{ ِ، فَإِنِّي أَتُوُب إلَى ٣٢]التوبة:  َخْيرا [ فَقَاَل اْلُجََلُس: اْستَتِْب لِي َربِّي يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ، َوأَْشهَُد لَهُ بِِصْدٍق، قَاَل ُعْرَوةُ: فََما َزاَل ُعَمْيٌر ِمْنهَا بَِعْليَاَء َحتَّى َماتَ   )صحيح(« َّللاَّ

 8811أَْو يَا ُمَخنٌَّث[م ]َمْسأَلَة فِيَمْن قَاَل آِلَخَر يَا لُوِطيٌّ 

قال ابن حزم: إنََّما ِهي)أى هذه المسألة(َ ُمَعلَّقَةٌ بِاْلَواِجِب فِي قَْوِم لُوٍط، فَإِْن َكاَن َزنَى 

ْمِي بِِه  نَى، َوإِْن َكاَن لَْيَس َزنَى فَََل يَِجُب فِي الرَّ ْمِي بِِه َحدُّ اْلقَْذِف بِالزِّ فَاْلَواِجُب فِي الرَّ
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نَا َحدُّ الْ  ُ تََعالَى  -َوَسنَْستَْقِصي اْلَكََلَم فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة  -قَْذِف بِالزِّ فِي بَاٍب  -إْن َشاَء َّللاَّ

ِرقَِة، َوَحدِّ اْلَخْمِر  ِ  -ُمْفَرٍد لَهُ إْثَر َكََلِمنَا فِي َحدِّ السَّ ةَ إَلَّ بِاَّلَلَّ َوهَُو  -َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ

ْمِي بِِه. لَْيَس ِعْنَدنَ   ا ِزناا فَََل َحدَّ فِي الرَّ

وقال أيضا: َوإِنََّما هَُو التَّْعِزيُر فَقَْط لِْْلََذى؛ ِِلَنَّهُ ُمْنَكٌر، َوتَْغيِيُر اْلُمْنَكِر َواِجٌب، ِِلَْمِر 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم . -َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

  -أقوال الفقهاء:

 والزهري وقتادة وأبو حنيفة وأهل الظاهر (ليس عليه حد .)عكرمة -

 يسأل عن نيته عما أراد بذلك.)إبراهيم النخعي( -

عليه الحد.)عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي َوهَُو اْلَخاِرُج َعلَى قَْوِل أَبِي  -

ِد ْبِن اْلَحَسِن(  يُوُسَف، َوُمَحمَّ

 يجلد على ذلك.) الشعبي والنخعي(  -

  -:األحاديث واآلثار

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ُسْفيَاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن قَاَل لَِرُجٍل ِمْن » -َصلَّى َّللاَّ

، فَاْضِربُوهُ ِعْشِريَن، َوَمْن قَاَل لَِرُجٍل: يَا ُمَخنَُّث فَاْضِربُوهُ  اِْلَْنَصاِر: يَا يَهُوِديُّ

قُوِط( -ِة إْبَراِهيَم ْبِن أَبِي يَْحيَى ضعيف مرسل()من ِرَوايَ «)ِعْشِرينَ   َوهَُو فِي َغايَِة السُّ

 8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َرَمى إْنَسانًا بِبَِهيَمٍة[ م

 -أقوال الفقهاء:

والمالكية والشافعية والحنفية وأهل الظاهر وهو قول   عليه الحد.) الزهري -

 المؤلف(

 َلحد في ذلك.)الشعبي(-

 زيد بن ربيعة(عليه نكال شديد.)ي-

َل َعلَى يِق أَْو اْفتََرى َعلَى اْلقُْرآِن[ على ]َمْسأَلَة فِيَمْن فَضَّ دِّ  8818مأَبِي بَْكٍر الصِّ

ْجَماِع  ، َواْْلِ ِة النَّصِّ نَا، لِِصحَّ قال المؤلف: فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَََل َحدَّ إَلَّ فِي اْلفِْريَِة بِالزِّ

 ِ  تََعالَى التَّْوفِيُق.َعلَى َذلَِك. َوبِاَّلَلَّ

 -اآلثار:
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َعْن اْبِن أَبِي لَْيلَى: أَنَّ اْلَجاُروَد ْبَن اْلَعََلِء اْلَعْبِديَّ قَاَل: أَبُو بَْكٍر َخْيٌر ِمْن ُعَمَر؟ فَقَاَل  -

ِة  َرُجٌل ِمْن َولَِد َحاِجِب ْبِن ُعطَاِرَد: ُعَمُر َخْيٌر ِمْن أَبِي بَْكٍر: فَبَلََغ ُعَمَر، فََضَربَ  رَّ بِالدِّ

اْلَحاِجبِيَّ َحتَّى َشَغَر بِِرْجلِِه؟ َوقَاَل: ُعَمُر َخْيٌر ِمْن أَبِي بَْكٍر، إنَّ أَبَا بَْكٍر َصاِحُب َرُسوِل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َمْن قَاَل َغْيَر َذلَِك َوَجَب  -َوَكاَن أَْخيََر النَّاِس فِي َكَذا َوَكَذا  -َصلَّى َّللاَّ

 لَْيِه َحدُّ اْلُمْفتَِري.)صحيح(عَ 

لُونَنِي َعلَى أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر؟ َمْن  -عن على َعلَْيِه السَََّلُم  - ا يُفَضِّ يَقُوُل: بَلََغنِي أَنَّ قَْوما

 قَاَل َشْيئاا ِمْن هََذا فَهَُو ُمْفتٍَر، َعلَْيِه َما َعلَى اْلُمْفتَِري. )صحيح(

ْعبِيِّ  - ْحَمِن ْبُن َعْوٍف: َعْن َعاِمٍر الشَّ ، قَاَل: اْستََشاَرهُْم ُعَمُر فِي اْلَخْمِر؟ فَقَاَل َعْبُد الرَّ

 َمْن اْفتََرى َعلَى اْلقُْرآِن أََرى أَْن يُْجلََد ثََمانِيَن. 

-  ِ ا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن ُجَحاَدةَ ْبِن ِدثَاٍر أَنَّ نَاسا َشِربُوا  -َم َصلَّى َّللاَّ

اِم َوأَنَّ يَِزيَد ْبَن أَبِي ُسْفيَاَن َكتََب فِيِهْم إلَى ُعَمَر فََذَكَر اْلَحِديَث  َوفِيِه: أَنَّهُْم  -اْلَخْمَر بِالشَّ

الَِحاِت ُجنَاحٌ  ِ تََعالَى }لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وا َعلَى ُعَمَر بِقَْوِل َّللاَّ  اْحتَجُّ

الَِحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا{ ]المائدة:  [ ١٢فِيَما طَِعُموا إَِذا َما اتَّقَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ َما لَمْ  : َماَذا تََرى؟ فَقَاَل: أََرى أَنَّهُْم قَْد َشَرُعوا فِي ِديِن َّللاَّ  فََشاَوَر فِيِهْم النَّاَس، فَقَاَل لَِعلِيٍّ

ُ تََعالَى، َوإِْن َزَعُموا يَأَْذْن بِِه، فَ  َم َّللاَّ إِْن َزَعُموا أَنَّهَا َحََلٌل فَاْقتُْلهُْم، فَإِنَّهُْم قَْد أََحلُّوا َما َحرَّ

ُ تَعَ  ِ اْلَكِذَب، َوقَْد أَْخبََر َّللاَّ  الَى بَِحدِّ أَنَّهَا َحَراٌم فَاْجلِْدهُْم ثََمانِيَن ثََمانِيَن، فَقَْد اْفتََرْوا َعلَى َّللاَّ

 َما يَْفتَِري بِِه بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض.)صحيح(

 8811]َمْسأَلَة َعْفُو اْلَمْقُذوِف َعْن اْلقَاِذِف[م

ا، َولَْم يَأِْت  ةَ ُمْجِمَعةٌ َعلَى تَْسِميَِة اْلَجْلِد اْلَمأُْموِر بِِه فِي اْلقَْذِف َحد ا قال ابن حزم: فَإِنَّ اِْلُمَّ

، َوََل إْجَماٌع بِأَنَّ  ِ تََعالَى  نَصٌّ ا فِي إْسقَاِط َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ ْنَساٍن ُحْكما فََصحَّ أَنَّهُ ََل  -ِْلِ

ا ِمْن طَِريِق النَّظَِر، فَلَْو َكاَن ِمْن ُحقُوِق النَّاِس لََكاَن اْلَعْفُو  َمْدَخَل لِْلَعْفِو فِيِه. َوأَمَّ

 ِمْن اْلَمْقُذوِف فِيَما قُِذَف بِِه، ََل فِيَما قُِذَف بِِه َغْيُرهُ اْلَمْذُكوُر فِي َذلَِك ََل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ إَلَّ 

ِه؛ ِِلَنَّهُ ََل ِخََلَف فِي أَنَّهُ ََل يَُجوُز َعْفُو أََحٍد َعْن َحقِّ َغْيِرِه....  ِمْن أَبِيِه، َوأُمِّ

  -أقوال الفقهاء:

بن عبد العزيز وأبو  إن عفا المقذوف فله ذلك ويسقط الحد.)يزيد بن ربيعة و عمر -

، َوأَْصَحابِِه، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابِِه( -يوسف فِي أََحِد قَْولَْيِه   َو الشَّافِِعيِّ

َوبِِه يَقُوُل  -َل عفو في ذلك ِلحد.)عمر بن الخطاب والزهري و اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ  -

( أَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَهل الظاهر. َوهَُو قَْولُ  ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ  اِْلَْوَزاِعيِّ

 َل يجوز العفو في ذلك ولكن َل يؤاخذ به القاذف إَل أن يطالبه المقذوف.)أبو حنيفة( -
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ا َعلَى نَْفِسِه َخْوَف أَْن يَْثبَُت َعلَْيِه َما ُرِمَي بِِه،  - ََل يَُجوُز لَهُ اْلَعْفُو، إَلَّ أَْن يُِريَد َسْترا

َر إقَاَمةَ اْلَحدِّ َعلَى اْلقَاِذِف لَهُ أَْو ِِلَبََوْيِه فَيَُجوُز َعفْ  ُوهُ ِحينَئٍِذ. فَإِْن أََراَد اْلَمْقُذوُف أَْن يَُؤخِّ

، فَإِْن َعفَا َعْنهُ ثُمَّ أََراَد أَْخَذهُ لَْم يَُكْن لَهُ أَْخُذهُ بِهِ   َكاَن َذلَِك لَهُ، َويَأُْخُذهُ بِِه َمتَى أََحبَّ

 .)مالك(

  -ديث:األحا

ْحَمِن َعْن  - ا نََزَل ُعْذِري قَاَم »َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّ َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: لَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  ُجلَْيِن فَُضِربُوا َحدَّهُمْ  -َصلَّى َّللاَّ « َعلَى اْلِمْنبَِر فَأََمَر بِاْلَمْرأَِة َوالرَّ

 )صحيح(

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ أَقَاَم َحدَّ اْلقَْذِف َولَْم يَُشاِوْر  -َصلَّى َّللاَّ

نَا  ُ َعْنهَا  -َعائَِشةَ أُمَّ  -أَْن تَْعفَُو أَْم ََل؟ فَلَْو َكاَن لَهَا فِي َذلَِك َحقٌّ لََما َعطَّلَهُ  -َرِضَي َّللاَّ

ََلُم َعلَْيِه ا ا َعلَى اْلَعْفِو فِيَما يَُجوُز فِيِه اْلَعْفُو  -لسَّ  -َوهَُو أَْرَحُم النَّاِس، َوأَْكثَُرهُْم َحض ا

ِ تََعالَى، ََل َمْدَخَل لِْلَمْقُذوِف فِيِه أَْصَلا َوََل َعْفَو لَهُ َعْنهُ.  فََصحَّ أَنَّ اْلَحدَّ ِمْن ُحقُوِق َّللاَّ

ْمَرأَتِِه يَا َزانِيَةٌ فَقَالَْت َزنَْيُت َمَعك أَْو قَاَل َذلَِك لَِرُجٍل، فَقَاَل: أَْنَت ]َمْسأَلَة فِيَمْن قَاَل َِل 

 8811مأَْزنَى ِمنِّي[

ُجِل: َزنَْيت بِك، فَهََذا اْعتَِراٌف  ُجُل لِْلَمْرأَِة، أَْو قَالَْت اْلَمْرأَةُ لِلرَّ قال ابن حزم: إَذا قَاَل الرَّ

نَا وَ  ٌد بِالزِّ لَْيَس قَْذفاا؛ ِِلَنَّهُ َمْن قَاَل هََذا اللَّْفَظ فَإِنََّما أَْخبََر َعْن نَْفِسِه، أَنَّهُ َزنَى َولَْم ُمَجرَّ

ُجُل بِاْلَمْرأَِة َوِهَي َسْكَرى، أَْو َمْجنُونَةٌ،  ، َوقَْد يَْزنِي الرَّ يُْخبِْر َعْن اْلَمقُوِل لَهُ بِِزناا أَْصَلا

ُجِل َكَذلَِك. َوَكَمْن اْبتَاَع أََمةا أَْو َمْغلُوبَةٌ، أَْو َوهِ  َي َجاِهلَةٌ َوهَُو َعالٌِم، َوتَْزنِي اْلَمْرأَةُ بِالرَّ

ةٌ، فَِهَي َزانِيَةٌ، َولَْيَس هَُو َزانِياا  فَقَائُِل هََذا اْلقَْوِل إْن قَالَهُ ُمْعتَِرفاا فََعلَْيِه َحدُّ  -فَإَِذا بِهَا ُحرَّ

نَا فَقَْط، َوََل شَ  ا فَلَْيَس قَاِذفاا َوََل ُمْعتَِرفاا، فَََل الزِّ ْيَء َعلَْيِه َغْيُر َذلَِك، َوإِْن قَالَهُ لَهَا َشاتِما

نَى َوََل لِْلقَْذِف  -َحدَّ َعلَْيِه  ا، أَْو  -ََل لِلزِّ ُر لِْْلََذى فَقَْط ، فَلَْو قَاَل لَهَا: َزنَْينَا َمعا َولَِكْن يَُعزَّ

ا فَهَُو قَْذٌف َصِحيٌح َعلَْيِه َحدُّ اْلقَْذِف فَقَْط، َوإِْن قَالَهُ قَالَْت لَهُ َذلَِك، فَ  هََذا إْن َكاَن قَالَهُ َشاتِما

نَا فَقَْط.  ُمْعتَِرفاا فََعلَْيِه َحدُّ الزِّ

 -أقوال الفقهاء:

 من قال ِلمته بازانية فقالت زنيت معك تجلد تسعين.)قتادة( -

 تجلد حدين.)الحسن البصري(إذا قالت امرأة حرة لرجل زنيت بك  -

 -َوهَُما َعفِيفَاِن  -َمْن قَاَل ِْلَخَر: إنِّي أََراك َزانِياا، فَقَاَل لَهُ اْْلَخُر: أَْنَت أَْزنَى ِمنِّي  -

ا.)الزهري وربيعة(  فَإِنَّهَُما يُْجلََداِن اْلَحدَّ َمعا

نَا بَِها[م]َمْسأَلَة فِيَمْن ادََّعْت أَنَّ فََُلنًا اْستَْكَرَهَها َعلَ   8811ى الزِّ
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قال ابن حزم: ثُمَّ نَظَْرنَا فِي الَّتِي تَْشتَِكي بِإِْنَساٍن: أَنَّهُ َغلَبَهَا َعلَى نَْفِسهَا؟ فََوَجْدنَاهَا ََل 

ْيهَا بََِل تَْخلُو ِمْن أَْن تَُكوَن قَاِذفَةا، أَْو تَُكوَن َغْيَر قَاِذفٍَة، فَإِْن َكانَْت قَاِذفَةا فَاْلَحدُّ َواِجٌب َعلَ 

، َكقَاِذِف اْلفَاِضِل، َوََل فَْرَق.  ، إْذ ََل ِخََلَف فِي أَنَّ قَاِذَف اْلفَاِسِق يَْلَزُمهُ اْلَحدُّ َشكٍّ

ْذ َواْلقَْذُف هَُو َما قُِصَد بِِه اْلَعْيُب َوالذَّمُّ َوهَِذِه لَْيَسْت قَاِذفَةا إنََّما ِهَي ُمْشتَِكيَةٌ ُمدَِّعيَةٌ، َوإِ 

ْت قَاِذفَةا فَََل َحدَّ لِْلقَْذِف َعلَْيهَا، َولَِكْن تَُكلَُّف اْلبَيِّنَةَ، فَإِْن َجاَءْت بِهَا أُقِيَم َعلَْيِه َحدُّ لَْيسَ 

، ََل ِسْجَن، َوََل أََدَب، َوََل َغَراَمةَ؛ ِِلَنَّ َمالَهُ  نَا، َوإِْن لَْم تَأِْت بِهَا فَََل َشْيَء َعلَْيِه أَْصَلا الزِّ

ُ تََعالَى }فَاْمُشوا فِي ُمَحرَّ  َمةٌ، َوُمبَاٌح لَهُ اْلَمْشُي فِي اِْلَْرِض، قَاَل َّللاَّ ٌم، َوبََشَرتَهُ ُمَحرَّ

[ . فَإِْن قَاَل قَائٌِل: فَإِْن لَْم تَُكْن بَيِّنَةٌ فَاْقُضوا َعلَْيِه بِاْليَِميِن بِهََذا 0٥َمنَاِكبِهَا{ ]الملك: 

 ِ ِ تََعالَى، لَْيَس لَهَا  - تََعالَى التَّْوفِيُق اْلَخبَِر؟ قُْلنَا: َوبِاَّلَلَّ إنَّ َدْعَواهَا اْنتَظََم َحق اا لَهَا َوَحق اا َّلِلَّ

نَا،  ِ تََعالَى: هَُو الزِّ فِيِه ُدُخوٌل َوََل ُخُروٌج؟ فََحقُّهَا: التََّعدِّي َعلَْيهَا َوظُْلُمهَا، َوَحقُّ َّللاَّ

ِ َما تََعدَّْيت َعلَْيك فِي َشْيٍء، َوََل ظَلَْمتُك فََواِجٌب أَْن يَْحلَِف لَهَا فِ  ي َحقِّهَا، فَيَْحلُِف بِاَّلَلَّ

ا ََل يَْحلُِف  ِ َما َزنَى؛ ِِلَنَّهُ ََل ِخََلَف فِي أَنَّ أََحدا تُهُ. َوََل يَُجوُز أَْن يَْحلَِف بِاَّلَلَّ فِي َوتَْبَرأُ ِذمَّ

 َحقٍّ لَْيَس لَهُ فِيِه َمْدَخٌل. 

 -لفقهاء:أقوال ا

ُجُل يُْنِكُر َذلَِك، َولَْيَس لَهَا بَيِّنَةٌ: فَإِنَّ  - هَا قََذفَْت َرُجَلا بِنَْفِسهَا أَنَّهُ َغلَبَهَا َعلَى نَْفِسهَا، َوالرَّ

 تُْضَرُب َحدَّ اْلفِْريَِة.)الزهري وقتادة (

ا فَقَْط َوإَِلَّ فَتُْجلَُد.) ُعَمَر ْبِن َعْبِد يْسقَطُ اْلَحدِّ َعْنهَا بَِشهَاَدِة َواِحٍد: أَنَّهُ َسِمَع ِصيَاَحهَ  -

 اْلَعِزيز(

ا، أَْو يَْسَمَع ِصيَاَحهَا.)ربيعة - يَْدَرأَ َعْنهَا اْلَحدَّ بِأَْن يَُرى َمَعهَا َخالِياا، َويَُؤثَِّر فِيِه أَثَرا

 ويحيي بن سعيد(

ا يَُشاُر إلَْيِه بَِذلَِك؛ ُجلَِدتْ  - - ا يَُشاُر إلَْيِه بِاْلفِْسِق  إْن َكاَن لَْيَس ِممَّ اْلَحدَّ، َوإِْن َكاَن ِممَّ

 يُْسَجُن هَُو َويُطَاُل ِسْجنُهُ، َويَْغَرُم َمْهَر ِمْثلِهَا .)مالك(

ةُ، َوَمالٌِك َمَعهُْم َعلَى أَنَّ  وقد عقب المؤلف على قول مالك فقال: َوقَْد أَْجَمَعْت اِْلُمَّ

ا فَاِضَلا َعْدَلا  ا بَر ا َحابَِة  - ُمْسلِما ُ َعْنهُْم  -َولَْو أَنَّهُ أََحُد الصَّ : ادََّعى َماَلا َعلَى -َرِضَي َّللاَّ

: يَْبَرأُ ِمْن َذلَِك بِيَِمينِ  ، أَْو النَّْصَرانِيَّ ، َوََل بَيِّنَةَ لَهُ أَنَّ اْليَهُوِديَّ ، أَْو نَْصَرانِيٍّ ِه، يَهُوِديٍّ

َمهُ  َوأَنَّ اْلَكافَِر لَْو ادََّعى َذلِكَ  َعلَى اْلُمْسلِِم َِلُْحلَِف لَهُ، فََكْيَف يَْقِضي لَهَا بَِدْعَواهَا، فَيَُغرِّ

ُ تََعالَى اْلَكافُِروَن هُْم  َمْهَرهَا ِمْن أَْجِل أَنَّهُ فَاِسٌق، َوََل فَاِسَق أَْفَسُق ِمْن َكافٍِر، قَاَل َّللاَّ

ْجِن َواْلُعقُوبَِة ُدوَن  -ثَالٌِث اْلفَاِسقُوَن فَهََذاِن َوْجهَاِن ِمْن اْلَخطَأِ؟ وَ  َوهَُو اْلقََضاُء َعلَْيِه بِالسِّ

قُهَا أَْو  -َوهََذا ظُْلٌم ظَاِهٌر ََل َخفَاَء بِِه. َوَرابٌِع  -بَيِّنٍَة  هَُو أَنَّهُ ََل يَْخلُو ِمْن أَْن يَُكوَن يَُصدِّ

بُهَا، َوََل َسبِيَل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث  نَا فَإِْن كَ  -يَُكذِّ قُهَا فَيَْنبَِغي لَهُ أَْن يُقِيَم َعلَْيهَا َحدَّ الزِّ اَن يَُصدِّ

بُهَا فَبِأَيِّ َمْعناى يَْسُجنُهُ َويَُغرِّ  ِ تََعالَى، َوإِْن َكاَن يَُكذِّ ا َّلِلَّ ُمهُ َوإَِلَّ فَقَْد تَنَاقََض َوَضيََّع َحد ا
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لَهَا اْلَماَل بِاْلبَاِطلِ  . َوَخاِمٌس َمْهَر ِمْثلِهَا، فَيَُؤكِّ َوهَُو أَنَّهُ إْن  -، َويَأُْخَذ َمالَهُ بَِغْيِر َحقٍّ

َوَكاَن اْلُمدََّعى َعلَْيِه َمْعُروفاا بِاْلَعافِيَِة: َجلََدهَا َحدَّ اْلقَْذِف، َوإِْن َمَكثَْت، فَظَهََر  -تََكلََّمْت 

يِن َوهََذا ظُْلٌم مَ  -بِهَا َحْمٌل: َرَجَمهَا إْن َكانَْت ُمْحَصنَةا  ا ُسِمَع بِأَْشنََع ِمْنهُ، َوَحَرٌج فِي الدِّ

ُ تََعالَى قَطُّ.  لَْم يَْجَعْلهُ َّللاَّ

  -األحاديث:

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَْو أُْعِطَي قَْوٌم بَِدْعَواهُْم ََلدََّعى قَْوٌم ِدَماَء » -َصلَّى َّللاَّ

ِعَي َعلَْيهِ قَْوٍم َوأَْمَوالَهُْم  لَِصاِحٍب ِمْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَاَل « َولَِكنَّ اْليَِميَن َعلَى َمْن اُدُّ

 )صحيحان(« بَيِّنَتُك أَْو يَِمينُهُ »أَْصَحابِِه اْختََصَما 

 8811]َمْسأَلَة فِيَمْن قََذَف وهو سكران[ م

ْكَم السَّْكَراِن َوأَنَّهُ َغْيُر ُمَؤاَخٍذ بَِشْيٍء قال ابن حزم : قَْد َذَكْرنَا فِي َمَواِضَع َكثِيَرٍة حُ 

تِنَا فِي َذلَِك بِاْختَِصاٍر  ُ  -أَْصَلا إَلَّ َحدَّ اْلَخْمِر فَقَْط، إَلَّ أَنَّنَا نَْذُكُر ُعْمَدةَ ُحجَّ إْن َشاَء َّللاَّ

ٍد  ُ  -تََعالَى قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ُ تََعالَى-َرِحَمهُ َّللاَّ }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َل تَْقَربُوا  : قَاَل َّللاَّ

َلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن{ ]النساء:  ُ تََعالَى َوهَُو ٢٢الصَّ [ فََشِهَد َّللاَّ

 َشْيَء َعلَْيِه...أَْصَدُق َشاِهٍد: أَنَّ السَّْكَراَن ََل يَْدِري َما يَقُوُل، َوإِْذ لَْم يَْدِر َما يَقُوُل فَََل 

ةُ ُكلُّهَا ُمْجِمَعةٌ بََِل    فَإِْن قَالُوا: َكاَن هََذا قَْبَل تَْحِريِم اْلَخْمِر؟ قُْلنَا: نََعْم، فََكاَن َماَذا؟ َواِْلُمَّ

َسْكَراَن أَْن ِخََلٍف ِمْن أََحٍد ِمْنهَا َعلَى أَنَّ ُحْكَم هَِذِه اْْليَِة بَاٍق لَْم يُْنَسْخ، َوأَنَّهُ ََل يَِحلُّ لِ 

ََلةَ َحتَّى يَْدِرَي َما يَقُوُل. َوَكَذلَِك ََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن َولَِد آَدَم فِي أَنَّ َحاَل  يَْقَرَب الصَّ

ُ تََعالَى َعْن ِصفَتِِه. فَإِْن  السَّْكَراِن فِي أَنَّهُ ََل يَْدِري َما يَقُوُل بَاٍق َكَما َكاَن لَْم يُِحلَّهُ َّللاَّ

لُهَا قَ  أَنَّ  -الُوا: هَُو أَْدَخَل َذلَِك َعلَى نَْفِسِه؟ قُْلنَا: نََعْم، َوهََذا ََل فَائَِدةَ لَُكْم فِيِه لُِوُجوٍه: أَوَّ

ا؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِهََذا التَّْعلِيِل قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ َوََل إْجَماٌع الثَّانِ   -ي هََذا تََعلٌُّل ََل يُوِجُب ُحْكما

ْن أُْكِرهَ َعلَى ُشْرِب اْلَخْمِر، فَفُتَِح فَُمهُ َكْرهاا بِأََكالِيَب َوُصبَّ فِيِه اْلَخْمُر  إنَّا نَْسأَلُُكْم َعمَّ

ِغي َحتَّى َسِكَر، فَإِنَّ هََذا ََل ِخََلَف فِي أَنَّهُ َغْيُر آثٍِم، َوََل فِي أَنَّهُ لَْم يُْدِخْلهُ َعلَى نَْفِسِه، فَيَْنبَ 

ُكوَن ُحْكُمهُ ِعْنَدُكْم بِِخََلِف ُحْكِم َمْن أَْدَخلَهُ َعلَى نَْفِسِه، فَََل تُْلِزُموا هََذا اْلُمْكَرهَ َشْيئاا أَْن يَ 

ْكِر، َوإَِلَّ فَقَْد تَنَاقَْضتُْم. َوالثَّالُِث  ا قَاَل فِي َذلَِك السُّ ْن َشِرَب اْلبَََلِذَر  -ِممَّ إنَّا نَْسأَلُُكْم َعمَّ

 ، أَْو تََزيََّد فَقُِطَع َعَصُب َساقَْيِه فَأُْقِعَد، أَيَُكوُن لَِذلَِك اْلَمْجنُوِن ُحْكُم اْلَمَجانِيَن فِي فَُجنَّ

ُسقُوِط َجِميِع اِْلَْحَكاِم َعْنهُ، أَْو تَُكوُن اِْلَْحَكاُم ََلِزَمةا لَهُ ِمْن أَْجِل أَنَّهُ أَْدَخَل َذلَِك َعلَى 

ِ تََعالَى ُحْكُم اْلُمْقَعِد فِي نَْفِسِه؟ َوهَْل يَُكوُن لِ  ا َوَمْعِصيَةا َّلِلَّ ا أَْو أََشرا لَِّذي أَْبطََل َساقَْيِه َعْمدا

ََلِة َوُسقُوِط اْلَحجِّ َوَغْيِر َذلَِك؟ أَْم ََل يَْسقُطُ َعْنهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك ِمْن أَْجِل إْدَخالِِه َذلَِك  الصَّ

إنَّ لَهَُما ُحْكَم َسائِِر اْلَمَجانِيَن، َوَسائِِر اْلقَاِعِديَن.  -بََِل ِخََلٍف  -َعلَى نَْفِسِه؟ فَِمْن قَْولِِهْم 

ُ  -أَنَّ َحْمَزةَ »فَبَطََل تََعلُّقُهُْم بِأَنَّ السَّْكَراَن أَْدَخَل َذلَِك َعلَى نَْفِسِه. َوقَْد َصحَّ  َرِضَي َّللاَّ

ِ  -َعْنهُ  ُ  -قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ َولَِعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ
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ا لََكفََر « فَلَْم يَُعنِّْفهُ َعلَى َذلِكَ  -َوهَُو َسْكَراُن  -هَْل أَْنتُْم إَلَّ َعبِيٌد ِْلبَائِي  َولَْو قَالَهَا َصِحيحا

 بَِذلَِك وحاش له من ذلك ...

 8811ْقِذُف اْبنَهُ أَْو أُمَّ َعبِيِدِه أَْو أُمَّ اْبنِِه[م]َمْسأَلَة فِي اأْلَُب يَ 

َ تََعالَى قَاَل }َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت{ ]النور:  [ اْْليَةَ، فَلَْم ٢قال ابن حزم: ِِلَنَّ َّللاَّ

َ تََعالَى أََراَد ٦٢يَقُْل تََعالَى: إَلَّ اْلَوالَِد لَِولَِدِه }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم:  [ . فَلَْو أَنَّ َّللاَّ

 تَْخِصيَص اِْلَِب بِإِْسقَاِط اْلَحدِّ َعْنهُ لَِولَِدِه لَبَيََّن َذلَِك، َولََما أَْهَملَهُ...

  -أقوال الفقهاء :

، َوأَبُو  - إذا قذف اِلب ابنه فعليه الحد .)عمر بن عبد العزيز و َمالٌِك، َواِْلَْوَزاِعيُّ

 اَن، وأهل الظاهر(ُسلَْيمَ 

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل،  - َل حد على اِلب في ذلك.)عطاء والحسن و أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(  َوأَْصَحابُهُْم، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

َوتَْقتُُل َولََدهَا: إنَّهُ  -َصنَةٌ َوِهَي ُمحْ  -يستحب الدرء عنه)الثوري َوقَاَل فِي اْلَمْرأَِة تَْزنِي -

)  يُْدَرأُ َعْنهَا اْلَحدُّ

 -أذا قذف اِلب أم ابن لولده : -

، َوأَْصَحابُهُ(  * لَْيَس لِْلَولَِد أَْن يَأُْخَذ أَبَاهُ بَِذلَِك.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ، َوالشَّافِِعيُّ

 *له أن يأخذه بذلك .)مالك(

 -له: إذا قذف أم عبد -

، َوأَْصَحابُهَُما(  * لَْيَس لَهُ أَْن يَأُْخَذ َعْبَدهُ اْلَحدَّ فِي َذلَِك.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 لَهُ أَْن يَأُْخَذهُ بَِذلَِك.) أَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن وأهل الظاهر( -

  -اآليات واآلثار:

ُ تََعالَى }َوبِاْلَوالِدَ  - فََل تَقُْل لَهَُما أُفٍّ َوَل تَْنهَْرهَُما َوقُْل لَهَُما قَْوَل  -ْيِن إِْحَساناا قَاَل َّللاَّ

ا  ْحَمِة{  -َكِريما لِّ ِمَن الرَّ  َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

ْحَساِن إلَى اِْلَبََوْيِن بِأَْن ََل يُقَاَل لَهَُما ِ تََعالَى بِاْْلِ ا َوِصيَّةُ َّللاَّ ، َوََل قال المؤلف: أَمَّ : أُفٍّ

ْحَمِة: فََحقٌّ ََل يَِحيُد َعْنهُ ُمْسلٌِم، َولَْيَس يَْقتَِضي  لِّ ِمْن الرَّ يُْنهََرا، َويُْخفََض لَهَُما َجنَاُح الذُّ

ا لَهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك إْسقَاطَ اْلَحدِّ َعْنهُ فِي اْلقَْذِف لَِولَِدِه؛ ِِلَنَّهُ ََل يَْختَلُِف النَّاُس فِي أَنَّ إَماما 

َوالٌِد قَِدَم إلَْيِه فِي قَْذٍف، أَْو فِي َسِرقٍَة أَْو فِي ِزناا، أَْو فِي قََوٍد، فَإِْن فََرَضا َعلَى اْلَولَِد 

ُ تََعالَى لَهُ َعلَ  ْيِه إقَاَمةَ اْلَحدِّ َعلَى َوالِِدِه فِي ُكلِّ َذلَِك َوأَنَّ َذلَِك ََل يُْسقِطُ َعْنهُ َما اْفتََرَض َّللاَّ
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لِّ ِمْن مِ  ، َوأَْن يَْخفَِض لَهُ َجنَاَح الذُّ ، َوأَْن ََل يَْنهََرهُ، َوََل يَقُْل لَهُ: أُفٍّ ْحَساِن، َواْلبِرِّ ْن اْْلِ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ْحَمِة، َوأَْن يَْشُكَر لَهُ َوَّلِلَّ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر  -الرَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ }أَِشدَّ َوقَْد قَاَل َّللاَّ

[ َوقَْد أََمَر َمَع َذلَِك بِإِقَاَمِة اْلَحدِّ َعلَى َمْن أََمَرنَا بَِرْحَمتِِه. 8١بَْينَهُْم{ ]الفتح:  ُرَحَماءُ 

[ ٢٦َوقَاَل تََعالَى }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن{ ]النساء: 

ِة فِي أَنَّ َذا اْلقُْربَى يَُحدُّ فِي قَْذِف ِذي اْلقُْربَى َوأَنَّ اْْليَةَ. َوََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد  ِمْن اِْلُمَّ

ْحَساَن اْلَمأُْموَر بِِه، بَْل إقَاَمةُ اْلَحدِّ َعلَى اْلَوالَِدْيِن فَِمْن ُدونِِهَما إْحَساٌن  َذلَِك ََل يَُضادَّ اْْلِ

 ِ هَُما.إلَْيِهَما َوبِرٌّ بِِهَما؛ ِِلَنَّهُ ُحْكُم َّللاَّ   تََعالَى الَِّذي لَْوََلهُ لَْم يَِجْب بِرُّ

ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو - اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء َّلِلَّ قال تعالى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

 [ 0٢٥اْلَوالَِدْيِن َواِلَْقَربِيَن{ ]النساء: 

ُ تَ  َعالَى اْلقِيَاَم بِاْلقِْسِط َعلَى اْلَوالَِدْيِن، َواِْلَْقَربِيَن َكاِْلَْجنَبِيَّْيِن، قال المؤلف:فَأَْوَجَب َّللاَّ

 فََدَخَل فِي َذلَِك اْلُحُدوُد َوَغْيُرهَا...

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: ََل َعْفَو َعْن اْلُحُدوِد، َوََل َعْن َشْيٍء ِمْنهَا بَْعَد أَْن تَْبلَُغ  -

نَِّة. )صحيح(اْْلِ   َماَم فَإِنَّ إقَاَمتَهَا ِمْن السُّ

 8812]َمْسأَلَة نَاَزَع آَخَر فَقَاَل لَهُ اْلَكاِذُب بَْينِي َوبَْينَك اْبُن َزانِيٍَة[م

، أَْو َمْن نَاَزَع آَخَر، فَقَاَل لَهُ: اْلَكاِذُب بَْينِي َوبَْينَك اْبُن َزانِيٍَة أَْو قَاَل: َولَُد ِزناا، أَْو َزنِيمٌ 

ٍد: إْن َكاَن قَاَل َذلَِك ُمْبتَِدئاا قَْبَل أَْن  -َزاٍن  فَقَْد قَاَل قَائِلُوَن: ََل َحدَّ َعلَْيِه قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا، َوإِْن قَاَل َذلَِك بَْعَد اْلُمنَ  َعِة ازَ يُنَاِزَعهُ اْْلَخُر فَََل َحدَّ َعلَى اْلقَائِِل؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْقِذْف بَْعُد أََحدا

. َوهََكَذا لَْو  ؛ ِِلَنَّ اْلُمنَاِزَع لَهُ َكاِذٌب ِعْنَدهُ بََِل َشكٍّ ، فََعلَْيِه اْلَحدُّ قَاَل: فَهَُو قَاِذٌف لَهُ بََِل َشكٍّ

َمْن َحَضَر اْليَْوَم َعلَى هََذا الطَِّريِق فَهَُو اْبُن َزانِيٍَة َوقَْد َكاَن َحَضَر ِمْن هُنَالَِك أََحٌد: فَهَُو 

، فََعلَْيِه اْلَحدُّ  فَلَْو قَاَل َذلَِك فِي اْلُمْستَأْنَِف فَََل َحدَّ َعلَْيِه؛ ِِلَنَّهُ إَذا لَفَظَ  -قَاِذٌف لَهُ بََِل َشكٍّ

ا بَْعَد أَْن لَْم يَُكْن قَاِذفا  -َوهَُو َساِكٌت  -بَِذلَِك لَْم يَُكْن قَاِذفاا، أَْو ِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَِصيَر قَاِذفاا 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوهََذا بَاِطٌل، ََل َخفَاَء بِِه  -إَذا نَطََق   بِاَّلَلَّ

 8811]َمْسأَلَة قََذَف أَْجنَبِيَّةً َواْمَرأَتَهُ ثُمَّ َزنَْت اأْلَْجنَبِيَّةُ َواْمَرأَتُهُ بَْعَد اْلقَْذِف[م

َزنَْت اِْلَْجنَبِيَّةُ َواْمَرأَتُهُ بَْعَد اْلقَْذِف، فََعلَْيِه  قال ابن حزم:َمْن قََذَف أَْجنَبِيَّةا َواْمَرأَتَهُ، ثُمَّ 

إْن أََراَد أَْن يَْنفَِي َحْمَل َزْوَجتِِه، أَْو  -َويََُلِعُن َوََل بُدَّ  -َحدُّ اْلقَْذِف َكاِمَلا لِْْلَْجنَبِيَِّة َوََل بُدَّ 

، فَإِْن أَبَى  فَاْلَحْمُل ََلِحٌق بِِه، َوََل َشْيَء َعلَى  -لَِد لِْْلَْجنَبِيَِّة َوقَْد جُ  -إْن ثَبََت َعلَْيهَا اْلَحدُّ

َوََل َعلَْيِه بَْعُد؛ ِِلَنَّهُ قَْد ُحدَّ. َوإِْن َكاَن لَْم يُْجلَْد،  -ََل لَِعاَن، َوََل َحدَّ، َوََل َحْبَس  -َزْوَجتِِه 

أَبَى ُجلَِد اْلَحدَّ فَإِْن اْلتََعَن َواْلتََعنَْت اْلَمْرأَةُ: ُجلَِد  ََلَعَن إْن أََراَد أَْن يَْنفَِي اْلَحْمَل َعْنهُ، فَإِنْ 

نَا. َوُجْملَةُ هََذا  نَا َما قَْد  -َحدَّ الزِّ أَنَّ َمْن قََذفَهُ قَاِذٌف ثُمَّ َزنَى اْلَمْقُذوُف: لَْم يُْسقِْط َذلَِك الزِّ

َغْيُر الَِّذي َرَماهُ بِِه، فَهَُو إَذا َرَمى َراٍم ُمْحَصناا أَْو َوَجَب ِمْن اْلَحدِّ َعلَى قَاِذفِِه؛ ِِلَنَّهُ ِزناا 



 

485 
 

،  -ُمْحَصنَةا: فََعلَْيِه اْلَحدُّ َوََل بُدَّ  ، أَْو إْجَماٍع، َوََل نَصَّ َوََل يَْسقُطُ َحدٌّ قَْد َوَجَب إَلَّ بِنَصٍّ

ْوَجِة َوََل َوََل إْجَماَع هَاهُنَا أَْصَلا َعلَى ُسقُوِطِه، بَْعَد ُوُجوبِِه  . َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي الزَّ بِنَصٍّ

نَى َوََل بُدَّ  -َوإِْن َزنَْت  -فَْرَق: أَنَّهُ يُْجلَُد لَهَا لِْلقَْذِف  ِ  -إَلَّ أَْن يََُلِعَن، َوتَُحدُّ ِهَي لِلزِّ َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 8811إْنَساٌن َصَدْقت أَْو نََعْم[م ]َمْسأَلَة قَاَل آِلَخَر يَا َزاٍن فَقَاَل لَهُ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -قال ابن حزم: َواَلَِّذي نَقُوُل بِِه  إنَّهُ إْن تَيَقََّن أَنَّ اْلقَائَِل: َصَدْقت،  -َوبِاَّلَلَّ

ِ: أَنَّهُ َسِمَع اْلقَْذَف َوفَِهَمهُ، فَهُ  ، َوَعلَْيِه أَْو نََعْم، أَْو هَُو َكَما قُْلت، أَْو إي َوَّللَاَّ َو ُمقِرٌّ بََِل َشكٍّ

. َوَكَذلَِك َمْن قِيَل لَهُ: أَبِْعت َداَرك ِمْن َزْيٍد بِِمائَِة ِدينَاٍر؟ فَقَاَل: نََعْم، أَْو قَاَل:  اْلَحدُّ

ِ، أَْو َما أَْشبَهَ هََذا: فَإِنَّهُ إْقَراٌر َصِحيٌح بََِل َشكٍّ  قَاَل َذلَِك  أَوْ  -َصَدْقت، أَْو قَاَل: إي َوَّللَاَّ

ُمَجاِوباا لَِمْن قَاَل لَهُ: طَلَّْقت اْمَرأَتَك، أَْو أَْنَكْحت فََُلنَةَ، أَْو َوهَْبت اْمَرأا َكَذا َوَكَذا... َوإِْن 

نَّهُ قَْد َوفَِهَمهُ، أَْو لَْم يَْفهَْمهُ: فَََل َحدَّ فِي َذلَِك؛ ِِلَ  -أََسِمَع اْلقَْذَف، أَْو لَْم يَْسَمْعهُ  -َوقََع َشكٌّ 

ا آَخَر...  بَهَُم َويَظُنُّ أَنَّهُ قَاَل َكََلما

  -أقوال الفقهاء :

ا .) أَبَو َحنِيفَةَ َوَجِميَع - َل حد على القائل فَلَْو قَاَل لَهُ: َصَدْقت، هَُو َكَما قُْلت؟ ُحدَّا َجِميعا

 إَلَّ ُزفََر ْبَن اْلهَُذْيِل( -أَْصَحابِِه 

ا .)زفر بن الهذيل(فِي ِكْلتَا اْلَمْسأَلَ  -  تَْيِن: يَُحدَّاِن َجِميعا

 8811]َمْسأَلَة قَاَل آِلَخَر فََجْرَت بِفََُلنَةَ أَْو قَاَل فََسْقت بَِها[م

نَا فََكَما قَالُوا، َوإِْن َكاَن ََل يُْفهَُم  قال ابن حزم: إْن َكاَن لِهََذْيِن اللَّْفظَْيِن َوْجهٌ َغْيُر الزِّ

ا نَظَْرنَا فِيِهَما َوَجْدنَاهَُما يَقََعاِن َعلَى إْتيَانِهَا فِي ِمْنهَُما َغْيُر ال نَا فَاْلَحدُّ فِي َذلَِك؟ فَلَمَّ زِّ

بُِر  : فَلَْو  -الدُّ ا، َوََل فَْرَق قَاَل َعلِيٌّ فََسقَطَ اْلَحدُّ فِي َذلَِك. َوَكَذلَِك لَْو قَاَل: َجاَمْعتهَا َحَراما

نَا َكَما َذَكْرنَا  أَْخبََر بِهََذا َعْن نَْفِسهِ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -لَْم يَُكْن ُمْعتَِرفاا بِالزِّ  َوبِاَّلَلَّ

  -أقوال الفقهاء:

 ََل َحدَّ فِي َذلَِك.)أبو حنيفة والشافعي( -

 8818م ]َمْسأَلَة قَاَل آِلَخَر َزنَْيِت بَِكْسِر التَّاِء أَْو قَاَل َِلْمَرأٍَة َزنَْيَت بِفَْتِح التَّاِء[ -

ا يُْحِسُن هََذا اْلِمْقَداَر  قال ابن حزم: فَإِْن َكاَن َغْيَر فَِصيٍح: ُحدَّ َوََل بُدَّ. َوإِْن َكاَن فَِصيحا

ِمْن اْلَعَربِيَِّة ُسئَِل: َمْن َخاطَْبت؟ فَإِْن قَاَل: َخاطَْبت َغْيَرهَا، أَْو قَاَل: َخاطَْبت َغْيَرهُ، فَََل 

هََذا هَُو ظَاِهُر َكََلِمِه؛ ِِلَنَّ ِخطَاَب اْلُمَؤنَِّث ََل يَُكوُن إَلَّ بَِكْسِر التَّاِء،  َشْيَء َعلَْيِه؛ ِِلَنَّ 

ُجِل بِفَْتِح التَّاِء، فَإَِذا َخاطَبَهُ بَِكْسِرهَ  ا فَإَِذا َخاَطبَهَا بِفَْتِح التَّاِء فَلَْم يَُخاِطْبهَا، َوِخطَاُب الرَّ
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: أَنَّهُ َخاَطبَهَا بَِذلَِك، ُحدَّ؛ ِِلَنَّهُ ِحينَئٍِذ قَاِذٌف لَهَا َوإِْن أَقَ  -فَلَْم يَُخاِطْبهُ  ِ تََعالَى  -رَّ بِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

 8811]َمْسأَلَة قََذَف إْنَسانًا قَْد َزنَى اْلَمْقُذوُف َوُعِرَف أَنَّهُ َصاِدٌق فِي َذلَِك[ م

فََجِميُع  -اْلَمْقُذوُف َوُعِرَف أَنَّهُ َصاِدٌق فِي َذلَِك قال ابن حزم: َمْن قََذَف إْنَساناا قَْد َزنَى 

ا فَإِنَّهُ قَاَل: لَهُ طَلَبُهُ ، َوهََذا قَْوٌل  -اْلُعلََماِء َعلَى أَنَّهُ ََل يَِحلُّ طَلَبُهُ بَِذلَِك اْلَحدِّ  إَلَّ َمالِكا

هُ ََل ِخََلَف فِي أَنَّ َمْن ُعِرَف ِصْدقُهُ فِي ظَاِهُر اْلفََساِد بَيُِّن اْلَحَوالَِة ََل َخفَاَء بِِه؛ ِِلَنَّ 

 اْلقَْذِف فَََل َحدَّ َعلَْيِه، فَإَِذا َعَرَف اْلَمْقُذوُف أَنَّ قَاِذفَهُ َصاِدٌق فَقَْد َعَرَف أَنَّهُ ََل َحدَّ َعلَْيِه،

لظُّْلِم اْلُمتَيَقَِّن، َوََل فَْرَق بَْيَن هََذا َوبَْيَن فَُمطَالَبَتُهُ إيَّاهُ ظُْلٌم بِيَقِيٍن، َوإِبَاَحةُ طَلَبِِه لَهُ إبَاَحةٌ لِ 

ُشهُوٍد َسِمُعوا اْلقَاِذَف َوهُْم يَْعلَُموَن ِصْدقَهُ بََِل ِخََلٍف فِي أَنَّهُْم ََل يَِحلُّ لَهُْم أَْن يَْشهَُدوا 

ا، بِاْلقَْذِف؛ ِِلَنَّ َشهَاَدتَهُْم تَُؤدِّي إلَى الظُّْلِم. َوَكَذلَِك َمْن كَ  اَن لَهُ أٌَب فَقَتََل أَبُوهُ إْنَساناا ظُْلما

ا، فَأَتَى َولَُد اْلَمْقتُوِل اْلَمأُْخوِذ َمالُهُ فَقَتََل قَاتَِل أَبِيِه، َوأََخَذ َمالَهُ الَِّذي َكاَن  َوأََخَذ َمالَهُ ظُْلما

ََل بَِدٍم، َوََل بَِما أََخَذ  -أَْن يَْطلَُب اْلُمْستَقِيَد ِِلَبِيِه، فَإِنَّهُ ََل يَِحلُّ لَِولَِد هََذا اْلُمْستَقَاِد ِمْنهُ: بِ 

.  ِمْن َمالِِه الَِّذي أََخَذ ِمْنهُ بِبَاِطٍل، َواْستَْرَجَعهُ ِمْنهُ بَِحقٍّ

 8811]َمْسأَلَة قََذَف َزْوَجتَهُ فَأََخَذ فِي اللَِّعاِن ثُمَّ أََعاَد قذفها قَْبل أَْن تتم التعانها[م

ا َشَرَع فِيِه َوَمَضى بَْعُضهُ َمْن قََذَف زَ  أَقَلُّهُ، أَْو أَْكثَُرهُ، أَْو  -ْوَجتَهُ فَأََخَذ فِي اللَِّعاِن، فَلَمَّ

أََعاَد قال ابن حزم : قَْذفَهَا قَْبَل أَْن تُتِمَّ ِهَي اْلتَِعانَهَا، فَََل بُدَّ لَهُ ِمْن اْبتَِداِء اللَِّعان؛  -ُجلُّهُ 

َ تََعا لَى يَقُوُل }َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجهُْم َولَْم يَُكْن لَهُْم ُشهََداُء إَِل أَْنفُُسهُْم{ ]النور: ِِلَنَّ َّللاَّ

وْ ٦ ْوَجِة، فَََل بُدَّ بَْعَد َرْمِي الزَّ ُ تََعالَى اَِلْلتَِعاَن إَلَّ بَْعَد َرْمِي الزَّ َجِة [ اْْليَةَ. فَلَْم يَْجَعْل َّللاَّ

ُ تََعالَى بِِه، َكَما أََمَر بِِه، َوِهَي َما لَْم تُتِمَّ اْلتَِعانَهَا بَْعَد تََماِم اْلتَِعانِِه بِأَْن يَأْتَِي بِ  َما أََمَر َّللاَّ

 َزْوَجتَهُ َكَما َكانَْت، فَهَُو فِي تَْجِديِد قَْذفِهَا َراٍم َزْوَجتَهُ، فَََل بُدَّ لَهُ ِمْن َشهَاَدِة أَْربَِع َشهَاَداتٍ 

فَإِْن َرَماهَا بِِزناا يُتَيَقَُّن أَنَّهُ َكاِذٌب فِيِه  -َسِة، فَإِْن أَبَى َونََكَل: ُحدَّ اْلَمْقُذوُف َوََل بُدَّ َواْلَخامِ 

َ تََعالَى يَقُوُل }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا  ؛ ِِلَنَّ َّللاَّ ُحدَّ َوََل لَِعاَن أَْصَلا

 [8َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة:  َعلَى اِْلْثمِ 

ْثِم َواْلُعْدَواِن أَْكثَُر ِمْن أَْن يَُكلََّف أَْن يَأْتَِي بِأَْيَماٍن َكاِذبٍَة، يُوقُِن َمْن َحَضَر  أَْو َولَْيَس ِمْن اْْلِ

ْثِم َواْلُعْدَواِن. َوقَاَل تََعا لَى }َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَن اْلَحاِكُم: أَنَّهُ فِيهَا قَاِذٌف، فَهََذا َعْوٌن َعلَى اْْلِ

[ َوِهَي َمَع َذلَِك اْمَرأَتُهُ َكَما َكانَْت َوََل فُْرقَةَ إَلَّ ٥2النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل{ ]النساء: 

ٌق فَََل يَِحلُّ لَهُ بَْعَد أَْن يَتِمَّ اْلتَِعانُهَُما َعلَى َما َذَكْرنَا. فَلَْو َرَماهَا َوأَْيقََن اْلَحاِكُم أَنَّهُ َصادِ 

ا، لَِكْن يُقَاُم اْلَحدُّ َعلَْيهَا َوِهَي اْمَرأَتُهُ  يَِرثُهَا َوتَِرثُهُ لَِما  -َكَما َكانَْت  -اْلُحْكُم بِاللَِّعاِن أَْيضا

 َذَكْرنَا ِمْن أَنَّهُ ََل فُْرقَةَ إَلَّ بَْعَد اْلتَِعانِِهَما. 

ٍة[م]َمْسأَلَة قََذَف َجَماَعةً أَْو ُوجِ  ةً بَْعَد َمرَّ  8811َد يَطَأُ النَِّساَء اأْلَْجنَبِيَّاِت َمرَّ
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ٍة، أَْو ُوِجَد  ةا بَْعَد َمرَّ قال ابن حزم : َمْن قََذَف َجَماَعةا، أَْو ُوِجَد يَطَأُ النَِّساَء اِْلَْجنَبِيَّاِت َمرَّ

اٍت، فََشِهدَ  اٍت، أَْو ُرئَِي يَْشَرُب اْلَخْمَر َمرَّ بُِكلِّ َذلَِك، فَأَقَاَم بَيِّنَةا َعلَى ِصْدقِِه  يَْسِرُق َمرَّ

ا، فََعلَْيِه اْلَحدُّ فِي اْلقَْذِف َوََل  ا، أَْو َصدَّقَهُ َجِميُعهُْم، إَلَّ َواِحدا فِي قَْذفِِه َمْن قََذَف إَلَّ َواِحدا

ْمنَا. بُدَّ؛ ِِلَنَّ اْلَحدَّ فِي قَْذِف أَْلٍف أَْو فِي قَْذِف َواِحٍد: َحدٌّ َواحِ  ٌد، َوََل َمِزيَد َعلَى َما قَدَّ

لَْيِه َوَكَذلَِك لَْو أَقَاَم بَيِّنَةا َعلَى أَنَّ َجِميَع أُولَئَِك اللََّواتِي ُوِجَد يَطَأُهُنَّ إَماُؤهُ إَلَّ َواِحَدةا، فَعَ 

نَ  نَا بِأَْلٍف، أَْو فِي الزِّ نَا َوََل بُدَّ؛ ِِلَنَّ اْلَحدَّ فِي الزِّ ا بَِواِحَدٍة: َحدٌّ َواِحٌد، َوََل َمِزيَد، َحدُّ الزِّ

ْمنَا. َوَكَذلَِك لَْو أَقَاَم بَيِّنَةا َعلَى ُكلِّ َما َسَرَق: أَنَّهُ َمالُهُ أََخَذهُ َحاَش بَْعَض َذلَِك،  َعلَى َما قَدَّ

قٍَة َواِحَدٍة: َحدٌّ َواِحٌد َعلَى َما فَإِنَّهُ يُْقطَُع بِِه َوََل بُدَّ؛ ِِلَنَّ اْلَحدَّ فِي أَْلِف َسِرقٍَة، َوفِي َسرِ 

ْمنَا، َوَكَذلَِك لَْو أَقَاَم اْلبَيِّنَةَ َعلَى أَنَّ ُكلَّ َما َشِرَب ِمْن َذلَِك َكاَن فِي َغْيِر َعْقلِِه، أَْو َكا َن قَدَّ

ةا َواِحَدةا: فََعلَْيِه َجلْ  .ُد اِْلَرْ فِي َضُروَرٍة لِِعََلٍج أَْو َغْيِرِه، إَلَّ َمرَّ  بَِعيَن َوََل بُدَّ

 ِكتَاُب اْلُمَحاِربِينَ 
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ِ تََعالَى، َوُمَحاَربَةَ َرُسولِِه  تَُكوُن َعلَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال ابن حزم: فَإِنَّ ُمَحاَربَةَ َّللاَّ

ِة ُكلِّهَا، ََل ِخََلَف فِي َذلَِك ِمْن ُمْستَِحلٍّ لَِذلَِك، فَهَُو َكافٌِر  -َوْجهَْيِن: أََحُدهَُما  بِإِْجَماِع اِْلُمَّ

ْسََلِم  ْن ََل يُْعتَدُّ بِِه فِي اْْلِ َوتَُكوُن ِمْن فَاِسٍق َعاٍص ُمْعتَِرٍف بُِجْرِمِه، فَََل يَُكوُن  -إَلَّ ِممَّ

نُوِب، َوتَُكوُن ِمْن فَاِسٍق َعاٍص ُمْعتَِرٍف بُِجْرِمِه، فَََل يَُكوُن بَِذلَِك َكافِرا  ا، لَِكْن َكَسائِِر الذُّ

نَا، َواْلقَْتِل، َواْلَغْصِب، َوُشْرِب اْلَخْمِر، َوأَْكِل اْلِخْنِزيِر، َواْلَمْيتَِة، َوالدَِّم، َوتَْرِك  ِمْن الزِّ

: فَهََذا ََل يَُكونُ  َكاِة، َوتَْرِك َصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوتَْرِك اْلَحجِّ ََلِة، َوتَْرِك الزَّ  الصَّ

ا..  َكافِرا

بَا إِْن  َ َوَذُروا َما بَقَِي ِمَن الرِّ ُ تََعالَى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ وقال أيضا: قَاَل َّللاَّ

ِ َوَرُسولِِه{ ]البقرة:  -ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن  [ 8٣١ - 8٣2فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن َّللاَّ

ِ اْْليَةَ.. ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -.و َعْن َعائَِشةَ، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ تََعالَى » -َصلَّى َّللاَّ قَاَل َّللاَّ

ُ تََعالَى }َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن « . َمْن آَذى لِي َولِي اا فَقَْد اْستََحلَّ ُمَحاَربَتِي َوقَاَل َّللاَّ

[ إلَى قَْولِِه }فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم{ ١وا بَْينَهَُما{ ]الحجرات: اْقتَتَلُوا فَأَْصلِحُ 

ِ 01]الحجرات:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ . َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا اْلفِئَةُ » -َصلَّى َّللاَّ ارا تَْقتُُل َعمَّ

ا..فََصحَّ أَنَّهُ لَْيَس ُكلُّ َعاٍص ُمَحاِرباا، َوََل كُ « اْلبَاِغيَةُ   لُّ ُمَحاِرٍب َكافِرا

وقال أيضا: فَإِْذ قَْد َصحَّ َما َذَكْرنَا يَقِيناا فَقَْد ثَبََت بََِل َشكٍّ أَنَّ اْلُمَحاِرَب إنََّما هَُو ُمْسلٌِم 

َعاٍص، فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فَاْلَواِجُب: أَْن نَْنظَُر َما اْلَمْعِصيَةُ الَّتِي بِهَا َوَجَب أَْن يَُكوَن 

نَا، َواْلقَْذِف، ُمحَ  اِرباا؟ َوأَْن يَُكوَن لَهُ ُحْكُم اْلُمَحاِرِب فَنَظَْرنَا فِي َجِميِع اْلَمَعاِصي ِمْن الزِّ

َماِت، أَْو أَْكلِهَا،  ْحِر، َوالظُّْلِم، َوُشْرِب اْلَخْمِر، َواْلُمَحرَّ َوالسَِّرقَِة، َواْلَغْصِب، َوالسِّ

ْحِف، َوالزِّ  فََوَجْدنَا َجِميَع هَِذِه اْلَمَعاِصي لَْيَس ِمْنهَا  -نَا، َوَغْيِر َذلَِك َواْلفَِراِر ِمْن الزَّ
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َشْيٌء َجاَء نَصٌّ أَْو إْجَماٌع فِي أَنَّهُ ُمَحاِرٌب، فَبَطََل أَْن يَُكوَن فَاِعُل َشْيٍء ِمْنهَا ُمَحاِرباا. 

ا فَإِنَّ َجِميَع اْلَمَعاِصي  ََل تَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن ََل  -تِي لَْم نَْذُكْر الَّتِي َذَكْرنَا َواَلَّ  -َوأَْيضا

ا أَْن يَُكوَن فِيهَا نَصٌّ بَِحدٍّ َمْحُدوٍد أَْو ََل يَُكوَن فِيهَا نَصٌّ بَِحدٍّ َمْحُدوٍد،  ثَالَِث لَهَُما: إمَّ

نَا، َواْلقَ  دَّةُ، َوالزِّ ْذُف، َواْلَخْمُر، َوالسَِّرقَةُ، َوَجْحُد فَالَّتِي فِيهَا النَّصُّ بَِحدٍّ َمْحُدوٍد فَِهَي الرِّ

فَبَطََل أَْن يَُكوَن  -َولَْيَس لَِشْيٍء ِمْنهَا اْلُحْكُم اْلَمْذُكوُر فِي اْْليَِة فِي اْلُمَحاِرِب  -اْلَعاِريَِّة 

ا َما  ا إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن َوأَمَّ ِ َشْيٌء ِمْن هَِذِه اْلَمَعاِصي ُمَحاَربَةا َوهََذا أَْيضا لَْيَس فِيِه ِمْن َّللاَّ

ِ  -تََعالَى َحدٌّ َمْحُدوٌد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ََل فِي اْلقُْرآِن َوََل َعلَى لَِساِن َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

يِن َما لَْم يَأْذَ  ا فِي الدِّ ُ فَََل يَِحلُّ ِِلََحٍد أَْن يُْلِحقَهَا بَِحدِّ اْلُمَحاَربَِة، فَيَُكوُن َشاِرعا ْن بِِه َّللاَّ

 ِ ، بَْل قَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََعالَى، َوهََذا ََل يَِحلُّ إنَّ ِدَماَءُكْم » -َصلَّى َّللاَّ

، َوََل فََوَجَب يَقِيناا أَْن ََل يُْستَبَاَح َدُم أََحدٍ « . َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

بََشَرتُهُ، َوََل َمالُهُ، َوََل ِعْرُضهُ إَلَّ بِنَصٍّ َواِرٍد فِيِه بَِعْينِِه، ِمْن قُْرآٍن، أَْو ُسنٍَّة َعْن َرُسوِل 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َحابَِة  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُْم  -أَْو إْجَماٍع ُمتَيَقٍَّن ِمْن الصَّ َراِجٍع  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى تَْوقِيِف َرُسوِل َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

فَبَطََل أَْن يَُكوَن َشْيٌء ِمْن اْلَمَعاِصي اْلَمْذُكوَرِة ِهَي اْلُمَحاَربَةُ، فَإِْذ ََل َشكَّ فِي هََذا فَلَْم 

ا ُمقَاتِ  ََلِن، اْلُمقَاتَلَةُ ِهَي اْلُمَحاَربَةُ فِي اللَُّغِة: يَْبَق إَلَّ قَاِطُع الطَِّريِق، َواْلبَاِغي، فَهَُما َجِميعا

، بِأَْن يُقَاتََل َحتَّى يَفِيَء فَقَْط،  فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك، فََوَجْدنَا " اْلبَاِغي " قَْد َوَرَد فِيِه النَّصُّ

يَُكوَن لَهُ ُحْكُم اْلُمَحاَربِيَن، فَلَْم فَيُْصلَُح بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَمْبِغيِّ َعلَْيِه، فََخَرَج اْلبَاِغي َعْن أَْن 

بِيِل " هََذا ُمْفِسٌد فِي اِْلَْرِض بِيَقِيٍن، َوقَْد قَاَل  يَْبَق إَلَّ " قَاِطُع الطَِّريِق، َوُمِخيُف السَّ

َكَما  -بَطََل  ُجْمهُوُر النَّاِس: إنَّهُ هَُو اْلُمَحاِرُب اْلَمْذُكوُر فِي اْْليَِة، َولَْم يَْبَق َغْيُرهُ، َوقَدْ 

ْمنَا  ْسََلِم فِي أََحٍد ِمْن أَْهِل اْلَمَعاِصي: إنَّهُ  -قَدَّ ا، َولَْم يَقُْل أََحٌد ِمْن أَْهِل اْْلِ أَْن يَُكوَن َكافِرا

نَّ فََصحَّ أَ  -اْلُمَحاِرُب اْلَمْذُكوُر فِي اْْليَِة، إَلَّ قَاِطُع الطَِّريِق اْلُمِخيِف فِيهَا، أَْو فِي اللِّصِّ 

. َوبَقَِي أَْمُر اللِّصِّ  بِيِل اْلُمْفِسَد فِيهَا: هَُو اْلُمَحاِرُب اْلَمْذُكوُر فِي اْْليَِة بََِل َشكٍّ ُمِخيَف السَّ

ِ تََعالَى  -فَنَظَْرنَا فِيِه   فََوَجْدنَاهُ إْن َدَخَل ُمْستَْخفِياا لِيَْسِرَق، أَْو لِيَْزنَِي، أَْو لِيَْقتُلَ  -بَِعْوِن َّللاَّ

فَفََعَل َشْيئاا ِمْن َذلَِك ُمْختَفِياا فَإِنََّما هَُو َساِرٌق، َعلَْيِه َما َعلَى السَّاِرِق، ََل َما َعلَى 

 اْلُمَحاِرِب بََِل ِخََلٍف.

انِي، ََل َما َعلَى اْلُمَحاِرِب بََِل ِخََلٍف. أَْو إنََّما هُوَ   أَْو إنََّما هَُو َزاٍن، فََعلَْيِه َما َعلَى الزَّ

ا  نَِّة، فِيَمْن قَتََل َعْمدا َوإِْن َكاَن قَْد َخالََف  -قَاتٌِل، فََعلَْيِه َما َعلَى اْلقَاتِِل بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوالسُّ

ةٌ، فَإِْن اُْشتُِهَر أَْمُرهُ فَفَرَّ َوأََخَذ، فَلَْيَس ُمَحاِرباا؛ ِِلَنَّ  ْم هُ لَ فِي هََذا قَْوٌم ِخََلفاا ََل تَقُوُم بِِه ُحجَّ

ا، َوإِنََّما هَُو َعاٍص فَقَْط، َوََل يَُكوُن َعلَْيِه لَهُ ُحْكُم اْلُمَحاَربَِة، لَِكْن ُحْكُم َمْن  يَُحاِرْب أََحدا

ا، فَلَْيَس َعلَْيِه إَلَّ التَّْعِزيُر  ؛ ِِلَنَّهُ قَْد  -فََعَل ُمْنَكرا َوإِْن َدافََع َوَكابََر: فَهَُو ُمَحاِرٌب بََِل َشكٍّ

بِيَل، َوأَْفَسَد فِي اِْلَْرَض، فَلَهُ ُحْكُم اْلُمَحاِرِب.. َحاَربَ   َوأََخاَف السَّ



 

489 
 

وقال أيضا: فََوَجَب بَِما َذَكْرنَا أَنَّ اْلُمَحاِرَب: هَُو اْلُمَكابُِر اْلُمِخيُف ِِلَْهِل الطَِّريِق، 

ا  -ٍح أَْصَلا َسَواءا بِِسََلٍح، أَْو بََِل ِسََل  -اْلُمْفِسُد فِي َسبِيِل اِْلَْرِض  ، أَْو نَهَارا  -َسَواءا لَْيَلا

َسَواءا قَدَُّموا َعلَى أَْنفُِسِهْم  -أَْو فِي قَْصِر اْلَخلِيفَِة، أَْو اْلَجاِمِع  -فِي ِمْصٍر، أَْو فِي فَََلٍة 

ُموا ِسَوى اْلَخلِيفَِة نَْفِسِه  ا، أَْو لَْم يُقَدِّ ُمْنقَِطِعيَن فِي  -ِرِه فََعَل َذلَِك بُِجْنِدِه أَْو َغيْ  -إَماما

ْحَراِء، أَْو أَْهِل قَْريٍَة ُسكَّاناا فِي ُدوِرِهْم، أَْو أَْهِل ِحْصٍن َكَذلَِك، أَْو أَْهِل َمِدينٍَة  الصَّ

ا َكاَن أَْو أَْكثََر  -َعِظيَمٍة، أَْو َغْيِر َعِظيَمٍة َكَذلَِك  ، َوأََخاَف  -َواِحدا ُكلُّ َمْن َحاَرَب اْلَمارَّ

بِيَل بِقَْتِل نَْفٍس، أَْو أَْخِذ َماٍل، أَْو لِِجَراَحٍة، أَْو َِلْنتِهَاِك فَْرٍج: فَهَُو ُمَحاِرٌب، َعلَْيِه السَّ 

َ تََعالَى لَْم  -َكثُُروا أَْو قَلُّوا  -َوَعلَْيِهْم  ُحْكُم اْلُمَحاِربِيَن اْلَمْنُصوُص فِي اْْليَِة؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

 ِذِه اْلُوُجوِه، إْذ َعِهَد إلَْينَا بُِحْكِم اْلُمَحاِربِيَن }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{..يَُخصَّ َشْيئاا ِمْن هَ 

 -أقوال الفقهاء:

اْلُمَحاِرُب اْلَمْذُكوُر فِي هَِذِه اْْليَِة: هُْم اْلُمْشِرُكون فََمْن أََصاَب ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َشْيئاا ■ 

ا، ثُمَّ تَاَب ِمْن قَْبِل أَْن يُْقَدَر  -لَهُْم َحْرٌب َوهَُو  -ِمْن اْلُمْسلِِميَن  ، َوأََصاَب َدما فَأََخَذ َماَلا

َعلَْيِه أُْهِدَر َعْنهُ َما َمَضَى.)روى عن ابن عباس وَل يصح عنه والحسن البصري و 

، وابن جريج وعطاء وعبد الكريم(  الضحاك ومعمر وقتادة َوَعطَاٍء اْلُخَراَسانِيِّ

 و المرتد .)عروة بن الزبير(المحارب ه■

 ُكلُّ لِصٍّ فَهَُو ُمَحاِرٌب.)الحسن وسعيد بن جبير و الشعبي (■ 

بِيَل.)قتادة وعطاء الخراساني (■   ََل يَُكوُن اْلُمَحاِرُب إَلَّ َمْن أََخاَف السَّ

لحسن والزبير َحْيثَُما قَطََع الطَِّريَق فِي ِمْصٍر أَْو َغْيِرِه فَهَُو ُمَحاِرٌب.) ابن عباس ا■ 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهَُما ، وأحد قولي مالك(  وطاوس وقتادة الشَّافِِعيُّ

ْحَراِء. )أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي مالك ثُمَّ ■  ََل تَُكوُن اْلُمَحاَربَةُ إَلَّ فِي الصَّ

، َكانُوا فِي ُحْكِم اْلُمَحاَربَِة(ُرِوَي َعْن أَبِي يُوُسَف أَنَّهُ قَاَل: إْذ َكابَُروا أَْهَل َمدِ   ينٍَة لَْيَلا

ا ■  ا  -َمْن َشهََر َعلَى آَخَر ِسََلحا ا فَََل َشْيَء  -لَْيَلا أَْو نَهَارا فَقَتَلَهُ اْلَمْشهُوُر َعلَْيِه َعْمدا

ا قُتَِل بِِه  ا فِي ِمْصٍر فَقَتَلَهُ َعْمدا ا نَهَارا َوإِْن َكاَن فِي اللَّْيِل فِي  -َعلَْيِه، فَإِْن َشهََر َعلَْيِه َعصا

 ِمْصٍر، أَْو فِي َمِدينٍَة، أَْو فِي َطِريٍق فِي َغْيِر َمِدينٍَة، فَََل َشْيَء َعلَى اْلقَاتِِل.)أبو حنيفة(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ََل يَِحلُّ َدُم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا،  دا اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ بِإِْحَدى ثَََلِث ِخَصاٍل: َزاٍن ُمْحَصٌن، يُْرَجُم، أَْو َرُجٌل قَتََل ُمتََعمِّ

َ َوَرُسولَهُ، فَيُْقتَُل أَْو يَُصلَُّب أَْو يُنْ  -فَيُْقتَُل  ْسََلِم فَيَُحاِرُب َّللاَّ فَى أَْو َرُجٌل يَْخُرُج ِمْن اْْلِ

( -ضعيف() اْنفََرَد بِِه إْبَراِهيُم ْبُن طَْهَماَن «)ِمْن اِْلَْرضِ   َولَْيَس بِاْلقَِويِّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْن َشهََر َسْيفَهُ ثُمَّ َوَضَعهُ فََدُمهُ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)هََدرٌ 

ِ ْبِن ُعَمَر: ■  ِ َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َحَمَل َعلَْينَا »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ََلَح فَلَْيَس ِمنَّا  صحيح(«)السِّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أبي هريرة قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َوَمْن َخَرَج ِمْن »فِي َحِديثِِه  -َصلَّى َّللاَّ

تِي يَ  تِي َعلَى أُمَّ هَا َوفَاِجَرهَا ََل يَتََحاَشى ِمْن ُمْؤِمنِهَا َوََل يَفِي بِِذي َعْهِدهَا أُمَّ ْضِرُب بَرَّ

 فَلَْيَس ِمنِّي.)صحيح(

ِه: ■  ا َكاَن لِبَانِي، فََكاَن بَانِي يَْضِربُهُ فِي أَْشيَاَء »َعْلقََمةُ ْبُن أَبِي َعْلقََمةَ َعْن أُمِّ أَنَّ ُغََلما

ا َوَمَع اْلُغََلِم َسْيٌف يَُعاقِبُهُ فِيهَا، فَ  َكاَن اْلُغََلُم يَُعاِدي َسيَِّدهُ، فَبَاَعهُ بَانِي، فَلَقِيَهُ اْلُغََلُم يَْوما

فََشهََر اْلُغََلُم السَّْيَف َعلَى بَانِي َوتَفَلََّت بِِه  -يَْحِملُهُ َوَذلَِك فِي إْمَرِة َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص 

النَّاُس، فََدَخَل بَانِي َعلَى َعائَِشةَ فَأَْخبََرهَا بَِما فََعَل بِِه اْلَعْبُد، فَقَالَْت َعلَْيِه، فَأَْمَسَكهُ َعْنهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعائَِشةُ: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل َمْن أََشاَر بَِحِديَدٍة إلَى أََحٍد ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

 فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه: أَنَّ اْلُغََلَم قُتَِل.« َوَجَب َدُمهُ  اْلُمْسلِِميَن يُِريُد قَْتلَهُ فَقَدْ 

َص، ثُمَّ ■  عن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: إَذا َخَرَج اْلُمْسلُِم فََشهََر ِسََلَحهُ، ثُمَّ تَلَصَّ

ْرِك ثُمَّ َولَْو تُِرَك لَبََطلَْت الْ  -َجاَء تَائِباا أُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ  ُعقُوبَاُت، إَلَّ أَْن يَْلَحَق بِبََِلِد الشِّ

 يَأْتَِي تَائِباا: فَتُْقبَُل ِمْنهُ.

ٌر  -َجاَء ِمْسَعُر ْبُن فَْدِكيٍّ ■  َحتَّى َدَخَل َعلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، فََما تََرَك  -َوهَُو ُمتَنَكِّ

ِ فِيهَا تَْشِديدٌ  إَلَّ َسأَلَهُ َعْنهَا، َوهَُو يَقُوُل، لَهُ تَْوبَةٌ، قَاَل: َوإِْن َكاَن ِمْسَعَر  آيَةا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ

نِّي؟ ، قَاَل: فَقُْلت لَهُ: فَأَنَا ِمْسَعُر ْبُن فَْدِكيٍّ فَأَمِّ  ْبَن فَْدِكيٍّ قَاَل: َوإِْن َكاَن ِمْسَعَر ْبَن فَْدِكيٍّ

 الطَِّريَق، َويَْستَِحلُّ اْلفُُروَج.قَاَل: أَْنَت آِمٌن، قَاَل: َوَكاَن يَْقَطُع 

ا لَِعلِيٍّ َوَكاَن يَْهُجوهُ  -أَنَّ َحاِرثَةَ ْبَن بَْدٍر التَِّميِميَّ ■  فَأَتَى اْلَحَسَن،  -َكاَن َعُدو ا

ِ ْبَن َجْعفٍَر  ُ َعْنهُْم  -َواْلُحَسْيَن، َوَعْبَد َّللاَّ ى َعلِيٌّ أَْن لِيَأُْخُذوا لَهُ أََماناا، فَأَبَ  -َرِضَي َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ  نَهُ، قَاَل َسِعيٌد: فَاْنَطلَْقت إلَى َعلِيٍّ فَقُْلت: َما }َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ يَُؤمِّ

ا{ ]المائدة:  [ قَاَل }أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم ٢٢َويَْسَعْوَن فِي اِلَْرِض فََسادا

[ اْْليَةَ قُْلت: إَلَّ َماَذا؟ قَاَل }إَِل الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل ٢٢ْرُجلُهُْم ِمْن ِخَلٍف{ ]المائدة: َوأَ 

[ قُْلت: فَإِنَّ َحاِرثَةَ ْبَن بَْدٍر قَْد تَاَب ِمْن قَْبِل أَْن نَْقِدَر ٢٢أَْن تَْقِدُروا َعلَْيِهْم{ ]المائدة: 

 اَل: فَاْنطَلَْقت بَِحاِرثَةَ إلَى َعلِيٍّ فَآَمنَهُ.َعلَْيِه، قَاَل: هَُو آِمٌن، قَ 

ََلِح قُِطَعْت يَُدهُ َوِرْجلُهُ.■  َر َعلَْيِهْم فِي بُيُوتِِهْم بِالسِّ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل إَذا تََسوَّ

 1881]َمْسأَلَة إْعطَاء المحاربين الشَّْيَء الَِّذي ََل يُْجِحُف بِاْلَمْقطُوِع َعلَْيِهْم[م
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قال ابن حزم: قَاَل قَْوٌم: يَِجُب أَْن يُْعطَى اْلُمَحاِربُوَن الشَّْيَء الَِّذي ََل يُْجِحُف بِاْلَمْقطُوِع 

ٍد  ُ  -َعلَْيِهْم، َوَرأَْوا َذلَِك فِي َجِميِع اِْلَْمَواِل لَِغْيِر اْلُمَحاِربِيَن قَاَل أَبُو ُمَحمَّ : -َرِحَمهُ َّللاَّ

ِ تََعالَى نَتَأَيَُّد: إنَّهُ ََل يَُجوُز أَْن يُْعطَْوا َعلَى هََذا اْلَوْجِه َشْيئاا وَ  -َواَلَِّذي نَقُوُل  قَلَّ أَْم  -بِاَّلَلَّ

ِ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل  -َكثَُر  َسَواٌء ُمَحاِرباا َكاَن أَْو َشْيطَاناا. لِقَْوِل َّللاَّ

اِميَن بِاْلقِْسِط ُشهََداَء 8ْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: تََعاَونُوا َعلَى اْلِ  [ وقَْوله تََعالَى }ُكونُوا قَوَّ

ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم{ ]النساء:   [ .0٢٥َّلِلَّ

 8812]َمْسأَلَة فِيَمْن ُسئَِل َماله بَِغْيِر َحّق[م

 -األحاديث:

ِ َجاَء َرُجٌل إلَ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أََرأَْيَت إْن َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْخَذ َمالِي؟ قَاَل: فَََل تُْعِطِه َمالََك قَاَل: أََرأَْيَت إْن  َرُسوَل َّللاَّ

: فَأَْنَت َشِهيٌد، قَاَل: أََرأَْيَت إْن قَتَْلتُهُ؟ قَاَل: قَاتَلَنِي؟ قَاَل: قَاتِْلهُ قَاَل: أََرأَْيَت إْن قَتَلَنِي؟ قَالَ 

 صحيح(«)هَُو فِي النَّارِ 

ْحَمِن  -عن ثَابِتا ■  ِ ْبِن »أَْخبََرهُ أَنَّهُ  -َمْولَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ ا َكاَن بَْيَن َعْبِد َّللاَّ لَمَّ

ْفيَاَن َما َكاَن تَيَسَُّروا لِْلقِتَاِل، َرِكَب َخالُِد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوبَْيَن َعْنبََسةَ ْبِن أَبِي سُ 

ِ ْبُن َعْمٍرو: أََما  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، فََوَعظَهُ َخالٌِد، فَقَاَل َعْبُد َّللاَّ اْلَعاِص إلَى َعْبِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلِْمَت أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َل َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه فَهَُو قَا -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح( «)َشِهيدٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن قَاتََل ُدوَن َمالِِه فَقُتَِل »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَْهلِِه فَهَُو َشِهيدٌ  فَهَُو َشِهيٌد، َوَمْن قَاتََل ُدوَن َدِمِه فَهَُو َشِهيٌد، َوَمْن قَاتََل ُدونَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِعْن ُسَوْيد ْبِن ُمْقِرٍن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن قُتَِل ُدوَن » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َمْظلَِمتِِه فَهَُو َشِهيدٌ 

ِ ْبِن أَنٍَس أَنَّ ■  ا َحدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَْكٍر كَ »َعْبِد َّللاَّ هَهُ إلَى أَنَسا ا َوجَّ تََب لَهُ هََذا اْلِكتَاَب لَمَّ

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ  -اْلبَْحَرْيِن: بِْسِم َّللاَّ َدقَِة الَّتِي فََرَض َرُسوُل َّللاَّ  -هَِذِه فَِريَضةُ الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعزَّ  -َصلَّى َّللاَّ ُ  -َوَجلَّ بِهَا َرُسولُهُ  َعلَى اْلُمْسلِِميَن، َواَلَّتِي أََمَر َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فََمْن ُسئِلَهَا ِمْن اْلُمْسلِِميَن َعلَى َوْجِههَا فَْليُْعِطهَا، َوِمْن ُسئَِل فَْوقَهَا فَََل  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 صحيح(«)يُْعطِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ َمْن ُسئَِل َمالَهُ بَِغْيِر َحقٍّ أَْن  يَأُْمرُ  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َولَْم يَُخصَّ  ا، أَْو يُْقتَُل بَِريئاا َشِهيدا  - ََل يُْعِطيَهُ، َوأََمَر أَْن يُقَاتَِل ُدونَهُ فَيَْقتُُل ُمِصيباا َسِديدا

ُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  يُق، َوَعْبُد َّللاَّ دِّ ُ  - ْبُن َعْمٍرو َماَلا ِمْن َماٍل. َوهََذا أَبُو بَْكٍر الصِّ َرِضَي َّللاَّ

ْلطَاِن َسَواءا  -َعْنهَُما  ْلطَاَن فِي َذلَِك َوَغْيَر السُّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يََريَاِن السُّ  َوبِاَّلَلَّ
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 8811]َمْسأَلَة ِذْكُر َما قِيَل فِي آيَِة اْلُمَحاَربَِة[م

  -أقوال الفقهاء:

ِ آيَةُ اْلُمَحاَربَِة نَاِسخَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ةٌ لِفِْعِل َرُسوِل َّللاَّ  بِاْلُعَرنِيِّيَن. -َصلَّى َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار :

« ■ ِ ا ِمْن ُعْكٍل قَِدُموا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ نَفَرا فَأَْسلَُموا فَاْجتََوْوا  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لنَّبِيُّ اْلَمِدينَةَ فَأََمَرهُْم ا َدقَِة فَيَْشَربُوا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ أَْن يَأْتُوا إبَِل الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْبَوالِهَا َوأَْلبَانِهَا، فَفََعلُوا، فَقَتَلُوا َراِعيَهَا َواْستَاقُوهَا، فَبََعَث النَّبِيُّ  َصلَّى َّللاَّ

، فَأُتَِي بِِهْم، فَقَطََع أَْيِديَهُْم، َوأَْرُجلَهُْم، َوَسَمَل أَْعيُنَهُْم، َولَْم يَْحِسْمهُْم، فِي طَلَبِِهْم قَافَةا  -

َ َوَرُسولَهُ{  ُ تََعالَى }إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ َوتََرَكهُْم َحتَّى َماتُوا فَأَْنَزَل َّللاَّ

 صحيح([ «)٢٢]المائدة: 

َوإِنََّما فِيِه أَنَّ  -ََل بِنَصٍّ َوََل بَِمْعناى  -لَْيَس فِيِه َدلِيٌل َعلَى نَْسٍخ أَْصَلا قال المؤلف: فَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قَطََع أَْيِدي اْلُعَرنِيِّيَن َوأَْرُجلَهُْم، َولَْم يَْحِسْمهُْم،  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى آيَةَ اْلُمَحاَربَِة َوَسَمَل أَْعيُنَهُْم، َوتََرَكهُْم  َوهََذا ظَاِهٌر: أَنَّ  -َحتَّى َماتُوا، فَأَْنَزَل َّللاَّ

نُُزوَل آيَِة اْلُمَحاَربَِة اْبتَِداُء ُحْكٍم، َكَسائِِر اْلقُْرآِن فِي نُُزولِِه َشْيئاا بَْعَد َشْيٍء، أَْو تَْصِويباا 

فِي قَْطِع أَْيِديِهْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -نَّ اْْليَةَ ُمَوافِقَةٌ لِفِْعلِِه بِِهْم؛ ِِلَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لِفِْعلِِه 

ْلِب، أَْو النَّْفِي  ا فِي اْلقَْتِل، أَْو الصَّ َوَكاَن َما َزاَدهُ  -َوأَْرُجلِِهْم، َوَزائَِدةٌ َعلَى َذلَِك تَْخيِيرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َرُسوُل َّللاَّ َعلَى اْلقَْطِع ِمْن السَّْمِل، َوتَْرِكِهْم لَْم يَْحِسْمهُْم َحتَّى  - َصلَّى َّللاَّ

 ِ َعاِء.. فَعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك، قَاَل: إنََّما َسَمَل َرُسوُل َّللاَّ ا بَِما فََعلُوا بِالرِّ  -َماتُوا قَِصاصا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعاِء.... أَْعيَُن أُولَئَِك اْلُعَرنِيِّي -َصلَّى َّللاَّ  َن؛ ِِلَنَّهُْم َسَملُوا أَْعيَُن الرِّ

فََصحَّ َما قُْلنَاهُ ِمْن أَنَّ أُولَئَِك اْلُعَرنِيِّيَن اْجتََمَعْت َعلَْيِهْم ُحقُوٌق: ِمْنهَا اْلُمَحاَربَةُ، َوِمْنهَا 

دَّةُ  َعاِء، َوقَْتلُهُْم إيَّاهُْم، َوِمْنهَا الرِّ َوَجَب َعلَْيِهْم إقَاَمةُ ُكلِّ َذلَِك، إْذ لَْيَس فَ  -َسْملُهُْم أَْعيَُن الرِّ

قَاَمِة َعلَْيِهْم ِمْن َسائِِرهَا، َوَمْن أَْسقََط بَْعَضهَا لِبَْعٍض  َشْيٌء ِمْن هَِذِه اْلُحُدوِد أَْوَجَب بِاْْلِ

 فَقَْد أَْخطَأَ، َوَحَكَم بِاْلبَاِطِل..

نَاِد قَاَل: ■  ِ إنَّ َرُسوَل »َعْن أَبِي الزِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا قَطََع الَِّذيَن َسَرقُوا  -َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

ُ تََعالَى }إِنََّما َجزَ  ُ تََعالَى فِي َذلَِك فَأَْنَزَل َّللاَّ اُء لِقَاَحهُ، َوَسَمَل أَْعيُنَهُْم بِالنَّاِر، َعاتَبَهُ َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ{ )ضعي  ف مرسل(الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس قَاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَُحثُّ فِي ُخْطبَتِِه َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة، َويَْنهَى َعْن اْلُمْثلَِة .)صحيح(  الصَّ



 

493 
 

ِ قال المؤلف: َوإِنََّما يَْحتَجُّ بِِمْثِل هََذا َمْن يَْستَْسِهُل اْلَكِذَب َعلَى َرُسوِل  ُ  -َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ِمْن هََذا، بَْل هََذا نَْصٌر لَِمْذهَبِِهْم فِي أَنَّ َمْن  -َعلَْيِه َوَسلََّم  أَنَّهُ َمثََّل بِاْلُعَرنِيِّيَن، َوَحاَش َّلِلَّ

َمْن َجَدَع أَْنَف إْنَساٍن قُتَِل بَِشْيٍء َما لَْم يَُجْز أَْن يُْقتََل بِِمْثلِِه؛ ِِلَنَّهُ ُمْثلَةٌ َوهُْم يََرْوَن َعلَى 

َوفَقَأَ َعْينَْي آَخَر، َوقَطََع َشفَتَْي ثَالٍِث، َوقَلََع أَْضَراَس َرابٍِع، َوقََطَع أُُذنَْي َخاِمٍس: أَْن يُْفَعَل 

 اْلفَاِسَدِة..َذلَِك بِِه ُكلُّهُ، َويُْتَرَك، فَهَْل فِي اْلُمْثلَِة أَْعظَُم ِمْن هََذا لَْو َعقَلُوا َعْن أُُصولِِهْم 

َمام[م  8811]َمْسأَلَة َهْل لولي اْلُمَحاَرب المقتول ِمْن َحّق ِعْند اإْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال ابن حزم: ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل فِي اْلَخبََرْيِن اللََّذْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

ينَاهَُما ِمْن طَِريِق اْبِن َعبَّاٍس  َ ..»ُروِّ ِ أََحقُّ أَْن اْقُضوا َّللاَّ  فَهَُو أََحقُّ بِاْلَوفَاِء، َدْيُن َّللاَّ

ِ أَْوثَقُ »فِي َحِديِث بَُرْيَدةَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوبِقَْولِِه « . يُْقَضى ِ أََحقُّ َوَشْرطُ َّللاَّ « ِكتَاُب َّللاَّ

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا اْجتََمَع َحقَّانِ -َرِحَمهُ َّللاَّ ِ، َوالثَّانِي لَِولِيِّ اْلَمْقتُوِل : فَلَمَّ  -: أََحُدهَُما َّلِلَّ

ِ تََعالَى أََحقَّ بِاْلقََضاِء َوَدْينُهُ أَْولَى بِاِْلََداِء، َوَشْرطُهُ اْلُمقَدَُّم فِي اْلَوفَاِء َعلَ  ى َكاَن َحقُّ َّللاَّ

َماُم، أَْو َصلَبَهُ لِْلُمحَ  يَِة فِي َماِل ُحقُوِق النَّاِس، فَإِْن قَتَلَهُ اْْلِ اَربَِة، َكاَن لِْلَولِيِّ أَْخُذ الدِّ

يَِة، أَْو اْلَعْفِو َعْنهَا، َعلَى َما بَ  يَّنَّا اْلَمْقتُوِل؛ ِِلَنَّ َحقَّهُ فِي اْلقََوِد قَْد َسقََط، فَبَقَِي َحقُّهُ فِي الدِّ

ِ اْلَحْمُد. فَإِْن اْختَاَر اْْلِ  َماُم قَْطَع يَِد اْلُمَحاِرِب، َوِرْجلِِه، أَْو فِي " ِكتَاِب اْلقَِصاِص " َوَّلِلَّ

يَِة، أَْو اْلُمفَاَداِة، أَْو الْ  َعْفِو؛ ِِلَنَّ نَْفيِِه: أَْنفََذ َذلَِك، َوَكاَن ِحينَئٍِذ لِْلَولِيِّ اْلِخيَاُر فِي قَْتلِِه، أَْو الدِّ

ُ تََعالَى لَهُ اْلخِ  َماَم قَْد اْستَْوفَى َما َجَعَل َّللاَّ َولَْيَس هَاهُنَا َشْيٌء يُْسقِطُ َحقَّ  -يَاَر فِيِه اْْلِ

ِ تََعالَى... ، إْذ ُمْمِكٌن لَهُ أَْن يَْستَْوفَِي َحقَّهُ بَْعَد اْستِيفَاِء َحقِّ َّللاَّ  اْلَولِيِّ

 

 

  -أقوال الفقهاء :

 ليس لولي الدم قول في المحاربة . ) عمر بن عبد العزيز والزهري َوهَُو قَْوُل أَبِي■ 

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَهل الظاهر(  َحنِيفَةَ َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 -اآلثار:

ْلطَاُن َولِيُّ َمْن  - عن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز قَاَل: إنَّ فِي ِكتَاٍب لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب " َوالسُّ

يَن، َوإِْن قَتََل أَبَاهُ، أَوْ  يَن  َحاَرَب الدِّ أََخاهُ، فَلَْيَس إلَى طَالِِب الدَِّم ِمْن أَْمِر َمْن َحاَرَب الدِّ

ا َشْيٌء "  َوَسَعى فِي اِْلَْرِض فََسادا

َكاة[م  8811]َمْسأَلَة فِي َمانِع الزَّ

َكاِة إنََّما هَُو أَْن تُْؤَخَذ ِمْنهُ أََحبَّ أَْم َكِرهَ، فَإِْن مَ  انََع ُدونَهَا قال ابن حزم: َوُحْكُم َمانِِع الزَّ

ا،  ، فَإِْن َغيَّبَهَا َولَْم يَُمانِْع ُدونَهَا فَهَُو آٍت ُمْنَكرا فَهَُو ُمَحاِرٌب، فَإِْن َكذََّب بِهَا فَهَُو ُمْرتَدٌّ
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 .ِ ِ تََعالَى، إلَى لَْعنَِة َّللاَّ َكَما فََواِجٌب تَأِْديبُهُ أَْو َضْربُهُ َحتَّى يُْحِضَرهَا أَْو يَُموَت قَتِيَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا فَْليَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن » -َصلَّى َّللاَّ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا

 « ..اْستَطَاعَ 

  -األحاديث:

بِيِع الطَّفَِريِّ َوَكانَْت لَهُ ُصْحبَةٌ قَاَل ■  ْحَمِن ْبِن الرَّ ِ »َعْن َعْبِد الرَّ  - بََعَث َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُسوُل فََردَّهُ، فََرَجَع  -َصلَّى َّللاَّ إلَى َرُجٍل ِمْن أَْشَجَع تُْؤَخُذ َصَدقَتُهُ فََجاَءهُ الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى النَّبِيِّ  ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -فَأَْخبََرهُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : -َم َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن: فَقُْلت لَِحِكيٍم: َما « اْذهَْب إلَْيِه، فَإِْن لَْم يُْعِط َصَدقَتَهُ فَاْضِرْب ُعنُقَهُ  قَاَل َعْبُد الرَّ

ِة إَلَّ َعلَى هََذا اْلَحِديِث. )موضوع( دَّ  أََرى أَبَا بَْكٍر قَاتََل أَْهَل الرِّ

 8188]َمْسأَلَة َهْل يُبَاِدر اللِّصَّ أَْم يُنَاِشُد[م

ْرنَا بِهَا فِي " ِكتَابِنَا فِي اْلُمَحاِربِيَن  قال ابن حزم: َواْلُمْعتََمُد َعلَْيِه فِي اِْلَْخبَاِر الَّتِي َصدَّ

" ِمْن إبَاَحِة اْلقَْتِل ُدوَن اْلَماِل َوَسائِِر اْلَمظَالِِم، لَِكْن إْن َكاَن َعلَى اْلقَْوِم اْلَمْقطُوِع َعلَْيِهْم، 

ا  -ِد اْلَمْقطُوِع َعلَْيِه، أَْو اْلَمْدُخوِل َعلَْيِه َمْنِزلُهُ فِي اْلِمْصِر أَْو اْلَواحِ  فِي  -لَْيَلا أَْو نَهَارا

ِ تََعالَ  ى أَْخِذ َمالِِه، أَْو فِي طَلَِب ِزناا: أَْو َغْيِر َذلَِك، ُمْهلَةا، فَاْلُمنَاَشَدةُ فِْعٌل َحَسٌن، لِقَْوِل َّللاَّ

َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن{ ]النحل:  }اْدُع إِلَى َسبِيلِ 

[ فَإِْن لَْم يَُكْن فِي اِْلَْمِر ُمْهلَةٌ، فَفَْرٌض َعلَى اْلَمْظلُوِم أَْن يُبَاِدَر إلَى ُكلِّ َما يُْمِكنُهُ بِِه 08٥

فَاُع َعْن نَْفِسِه  ِل َوْهلٍَة َوإِْن كَ  -الدِّ فَإِْن  -اَن فِي َذلَِك إْتََلُف نَْفِس اللِّصِّ َواْلقَاِطِع ِمْن أَوَّ

 َكاَن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّهُ إْن َضَربَهُ َولَْم يَْقتُْلهُ اْرتََدَع، فََحَراٌم َعلَْيِه قَْتلُهُ.

ْفُع َواْلُمقَاتَلَةُ؟ فَََل َشْيَء  فَإِْن لَْم يَُكْن َعلَى يَقِيٍن ِمْن هََذا، فَقَْد َصحَّ اْليَقِينُ  ا لَهُ الدَّ بِأَنَّ ُمبَاحا

 َ ا إلَى َمْقتَلِِه أَْو إلَى َغْيِر َمْقتَلِِه؛ ِِلَنَّ َّللاَّ ِل َضْربٍَة أَْو بَْعَدهَا قَْصدا  َعلَْيِه إْن قَتَلَهُ ِمْن أَوَّ

. تََعالَى قَْد أَبَاَح لَهُ اْلُمقَاتَلَةَ َواْلُمَدافََعةَ قَاتِ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َلا َوَمْقتُوَلا  َوبِاَّلَلَّ

ا يُوقُِن َمَعهُ أَنَّهُ ََل  ، أَْو يَُدافُِع ِدفَاعا ْعِف بَِحْيُث ََل يَُدافُِع أَْصَلا ا لَْو َكاَن اللِّصُّ ِمْن الضَّ  فَأَمَّ

لَْيِه اْلقََوُد؛ ِِلَنَّهُ قَاِدٌر َعلَى َمْنِعِه يَْقِدُر َعلَى قَْتِل َصاِحِب الدَّاِر فَقَتَلَهُ َصاِحُب اْلَمْنِزِل فَعَ 

.  بَِغْيِر اْلقَْتِل، فَهَُو ُمتََعدٍّ

  -أقوال الفقهاء:

 بمثل قول المؤلف يقول: النخعي■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِف اْلِغفَاِريُّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »فهيذ ْبِن ُمطَرِّ َسائٌِل إْن َعَدا  َسأَلَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

؟ فَأََمَرهُ بِقِتَالِهِ  اٍت، قَاَل: فَإِْن أَبَى َعلَيَّ  -َوقَاَل « َعلَيَّ َعاٍد؟ فَأََمَرهُ أَْن يَْنهَاهُ ثَََلَث َمرَّ
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، لَْيَس بِا« .) إْن قَتَلََك فَأَْنَت فِي اْلَجنَِّة، َوإِْن قَتَْلتَهُ فَهَُو فِي النَّارِ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  ْلقَِويِّ

 فَفِيِه: اْلَحَكُم ْبُن اْلُمطَّلِِب، َوََل يُْعَرُف َحالُهُ(

 ■ ِ اِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ الدَّاُر َحَرٌم : »-َصلَّى َّللاَّ

ُد بْ «) فََمْن َدَخَل َعلَْيَك َحَرَمَك فَاْقتُْلهُ  اُب فِيِه: ُمَحمَّ َوهَُو َذاِهُب اْلَحِديِث،  -ُن َكثِيٍر اْلقَصَّ

 َولَْيَس بَِشْيٍء(

إْذ هَُو َعاِمٌل َعلَى اْلَمِدينَِة فِي َزَماِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد اْلَملِِك  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز ■ 

ْهرِ  - ا يُْؤَخُذ بِِه؟ قَطََع يََد َرُجٍل َضَرَب آَخَر بِالسَّْيِف؟ فََضِحَك الزُّ يُّ َوقَاَل لِي: أََو هََذا ِممَّ

إنََّما َكتََب اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك إلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز أَْن يَْقَطَع يََد َرُجٍل َضَرَب آَخَر 

: فََدَعانِي ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َواْستَفْ  ْهِريُّ تَانِي فِي قَْطِعِه؟ فَقُْلت لَهُ: بِالسَّْيِف؟ قَاَل الزُّ

أَنَّ َصْفَواَن ْبَن اْلُمَعطَِّل َضَرَب َحسَّاَن ْبَن »أََرى أَْن يَْصُدقَهُ اْلَحِديَث، َويُْكتََب إلَْيِه: 

 ِ ْيِف َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثَابٍِت بِالسَّ َعلَْيِه  - فَلَْم يَْقطَْع النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  ْيِف َزَمَن َمْرَواَن فَلَْم يَْقطَْع َمْرَواُن يََدهُ، َوَكتََب « يََدهُ  -السَّ َوَضَرَب فََُلٌن فََُلناا بِالسَّ

َكاَن ثُمَّ َكتََب إلَْيِه اْلَولِيُد: أَنَّ َحسَّاناا  -إلَْيِه ُعَمُر بَِذلَِك، فََمَكَث ِحيناا ََل يَأْتِيِه َرَجَع ِكتَابُهُ 

. َوَذَكْرت: أَنَّ َمْرَواَن لَْم يَْقطَْع  ْهِريُّ هُ َونَِساَء أَُخَر، قَْد قَالَهُ الزُّ يَْهُجو َصْفَواَن َويَْذُكُر أُمَّ

: فَقََطَع ُعَمُر يََدهُ  ْهِريُّ َوَكاَن ِمْن  -يََدهُ، َولَِكنَّ َعْبَد اْلَملِِك قَطََع يََدهُ، فَاْقطَْع يََدهُ؟ قَاَل الزُّ

َ تََعالَى ِمْنهَا.ذُ   نُوبِِه الَّتِي َكاَن يَْستَْغفُِر َّللاَّ

ْيَف َعلَى َسبِيِل إَخافَِة الطَِّريِق فَهَُو ُمَحاِرٌب، َعلَْيِه ُحْكُم  قال المؤلف: إْن َكاَن َرفََع السَّ

ُص فَقَْط، إلَى فََعلَْيِه اْلقَِصا -اْلُمَحاِرِب، َوإِْن َكاَن لُِعْدَواٍن فَقَْط، ََل قَْطِع طَِريٍق 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلَمْجُروِح، فَإِْن لَْم يَُكْن هُنَالَِك ُجْرٌح فَََل َشْيَء إَلَّ التَّْعِزيَر فَقَْط   َوبِاَّلَلَّ

 ■] يِّ مِّ  8811م]َمْسأَلَة قَْطُع الطَِّريِق ِمْن اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َوَعلَى الذِّ

يِّ َسَواٌء؟ َوَذلَِك؛ ِِلَنَّ قال ابن حزم: قَْطُع ا مِّ لطَِّريِق ِمْن اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َوَعلَى الذِّ

َ تََعالَى إنََّما نَصَّ َعلَى ُحْكِم َمْن َحاَربَهُ َوَحاَرَب َرُسولَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

ا َولَْم يَُخصَّ  يٍّ }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم:  َسَعى فِي اِْلَْرِض فََسادا ا ِمْن ِذمِّ بَِذلَِك ُمْسلِما

٦٢] 

ِ ِمْن هََذا، لَِكنَّهُ قَْتٌل لَهُ بِاْلِحَرابَِة، َويَمْ  ، َوَمَعاَذ َّللاَّ يِّ مِّ ِضي َدُم َولَْيَس هََذا قَْتَلا لِْلُمْسلِِم بِالذِّ

ا ، َوَكَذلَِك اْلقَْطُع  يِّ هََدرا مِّ ، أَْو َمْجنُوٍن، ُكلُّ َذلَِك الذِّ ُمَحاَربَةٌ  -َعلَى اْمَرأٍَة، أَْو َصبِيٍّ

 يَْستَِحقُّ بِهَا َما َذَكْرنَا ِمْن ُحْكِم اْلُمَحاَربَةِ  -َصِحيَحةٌ 

يُّ  مِّ ا الذِّ ِة؛ ِِلَنَّهُ قَْد فَاَرَق ا -َوأَمَّ مَّ َغاَر، فَََل إْن َحاَرَب فَلَْيَس ُمَحاِرباا، لَِكنَّهُ نَاقٌِض لِلذِّ لصَّ

يَُجوُز إَلَّ قَْتلُهُ َوََل بُدَّ، أَْو يُْسلَِم، فَََل يَِجُب َعلَْيِه َشْيٌء أَْصَلا فِي ُكلِّ َما أََصاَب ِمْن َدٍم، 
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ِ تََعالَى -أَْو فَْرٍج، أَْو َماٍل، إَلَّ َما ُوِجَد فِي يَِدِه فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ َحْربِيٌّ ََل ُمَحاِرٌب   َوبِاَّلَلَّ

 التَّْوفِيُق.

، فَيَُحاِرُب  ا اْلُمْسلُِم يَْرتَدُّ فََعلَْيِه أَْحَكاُم اْلُمَحاِرِب ُكلِّهَا َعلَى َما َذَكْرنَا ِمْن فِْعِل  -َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ا، َوأَقَاَم  -َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِهْم بِاْلُعَرنِيِّيَن الَِّذيَن اْقتَصَّ ِمْنهُْم قََودا

يَن . يَن ُمَحاِربِيَن ُمتََعدِّ  ُحْكَم اْلُمَحاَربَِة َوَكانُوا ُمْرتَدِّ

ْلِب لِْلُمَحاِرِب[م  8811]َمْسأَلَة ِصفَةُ الصَّ

َ َوَرُسولَهُ{  َ تََعالَى قَْد قَاَل }إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ قال ابن حزم: فََوَجْدنَا َّللاَّ

 [ اْْليَةَ ُكلَّهَا.٢٢ ]المائدة:

َ تََعالَى لَْم يُوِجْب قَطُّ َعلَْيِهْم ُحْكَمْيِن ِمْن هَِذِه اِْلَْحَكاِم، َوََل أَبَاَح أَنْ   فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ َّللاَّ

ْنيَا، َوإِنََّما أَْوَجَب َعلَى اْلُمَحارِ  ِب أََحَدهَا ََل يُْجَمَع َعلَْيِهْم ِخْزيَاِن ِمْن هَِذِه اِْلَْخَزاِء فِي الدُّ

 ُكلَّهَا، َوََل اْثنَْيِن ِمْنهَا، َوََل ثَََلثَةا 

 فََصحَّ بِهََذا يَقِيناا ََل َشكَّ فِيِه: أَنَّهُ إْن قُتَِل فَقَْد َحُرَم َصْلبُهُ، َوقَْطُعهُ، َونَْفيُهُ.

 َوأَنَّهُ إْن قُِطَع، فَقَْد َحُرَم قَْتلُهُ، َوَصْلبُهُ، َونَْفيُهُ.

إْن نُفَِي، فَقَْد َحُرَم قَْتلُهُ، َوَصْلبُهُ َوقَْطُعهُ َوأَنَّهُ إْن ُصلَِب، فَقَْد َحُرَم قَْتلُهُ، َوقَْطُعهُ،  َوأَنَّهُ 

 ََل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ َغْيُر هََذا، فََحُرَم بِنَصِّ اْلقُْرآِن َصْلبُهُ إْن قُتَِل... -َونَْفيُهُ 

ا بِ   ِ َوَحُرَم هََذا اْلَوْجهُ أَْيضا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسنَِن َرُسوِل َّللاَّ إنَّ »الَّتِي َذَكْرنَا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

يَمانِ  ُ َمْن اتََّخَذ َشْيئاا »َو « إَذا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلقِْتلَةَ »َو « أََعفَّ النَّاِس قِْتلَةا أَْهُل اْْلِ لََعَن َّللاَّ

ا وُح َغَرضا ا َحُرَم قَْتلُهُ َمْصلُوباا بِيَقِيٍن؛ لَِما َذَكْرنَا ِمْن َوالنَّهْ « فِيِه الرُّ ُي َعْن َذلَِك. فَلَمَّ

ا  وُح َغَرضا َوَحُرَم َصْلبُهُ بَْعَد اْلقَْتِل لَِما  -ُوُجوِب اللَّْعنَِة َعلَى َمْن اتََّخَذ َشْيئاا فِيِه الرُّ

ُ  َذَكْرنَا أَنَّهُ ََل يَُجوُز َعلَْيِه َجْمُع اِْلَْمَرْينِ  ْلَب الَِّذي أََمَر َّللاَّ ا َوَجَب َضُروَرةا أَنَّ الصَّ َمعا

تََعالَى بِِه فِي اْلُمَحاِرِب إنََّما هَُو َصْلٌب ََل قَْتَل َمَعهُ؟ َولَْو لَْم يَُكْن هََكَذا لَبَطََل الَِّذي أََمَر 

ا َعاِري اا ِمْن اْلفَائَِدِة أَ  ُ تََعالَى بِِه، َولََكاَن َكََلما ِ تََعالَى ِمْن أَْن يَُكوَن َّللاَّ ، َوَحاَش َّلِلَّ ْصَلا

ا تَْكلِيفاا لَِما ََل يُطَاُق  َوهََذا بَاِطٌل. فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ  -َكََلُمهُ تََعالَى هََكَذا؟ َولََكاَن أَْيضا

َماُم َصْلبُهُ إْن َصلَبَهُ َحي اا، ثُمَّ يََدُعهُ َحتَّى يَْيبََس َويَِجفَّ ُكلَّهُ؛ ِِلَنَّ  اْلَواِجَب أَْن يَُخيََّر اْْلِ

ْبِط َعلَى اْلَخَشبَِة،  ْلَب فِي َكََلِم اْلَعَرِب يَقَُع َعلَى َمْعنَيَْيِن: أََحُدهَُما: ِمْن اِْلَْيِدي، َوالرَّ الصَّ

ُ تََعالَى َحاِكياا َعْن فِْرَعْوَن }َوِلَُصلِّبَنَُّكْم فِي ُجُذوِع النَّْخِل{ ]طه:   [٣0قَاَل َّللاَّ

ِ تََعالَى فِ  ا، َحتَّى إَذا أَْنفَْذنَا أَْمَر َّللاَّ يِه َواْلَوْجهُ اْْلَخُر: التَّْيبِيُس... فََوَجَب َجْمُع اِْلَْمَرْيِن َمعا

ََلِة،  ُ تََعالَى لِْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم: ِمْن اْلُغْسِل، َوالتَّْكفِيِن، َوالصَّ َوَجَب بِِه َما اْفتََرَضهُ َّللاَّ

 الدَّْفِن، َعلَى َما قَْد َذَكْرنَا قَْبَل هََذا.وَ 
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ا؟ َوَكَذلَِك قَْولُُكْم فِي اْلقََوِد بِِمْثِل  وُح َغَرضا ْجُم اتَِّخاُذ َما فِيِه الرُّ فَإِْن قَاَل قَائٌِل: أَلَْيَس الرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق: نََعْم، َوهَُما َمأْ  َعلَْيِه السَََّلُم  -ُموٌر بِِهَما، قَْد َحَكَم َما قُتَِل؟ فََجَوابُنَا، َوبِاَّلَلَّ

ا... - وِح َغَرضا ا نَهَى َعْنهُ ِمْن اتَِّخاِذ الرُّ  بِِكلَْيِهَما فََوَجَب أَْن يَُكونَا ُمْستَْثنَيَْيِن ِممَّ

 ِ ُ َعلَيْ  -فَإِْن قَاَل قَائٌِل: فَإِنَُّكْم قَْد َسِمْعتُْم قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ أََعفُّ النَّاِس » -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

يَمانِ  َوأَْنتُْم تَْقتُلُونَهُ أَْوَحَش قِْتلٍَة َوأَْقبََحهَا: « إَذا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلقِْتلَةَ »َو « قِْتلَةا أَْهُل اْْلِ

، بَْل َصلَْبنَ  ا؟ فَنَقُوُل: َوَما قَتَْلنَاهُ أَْصَلا ا، َوبَْردا ا، َوَحر ا ا، َوَعطَشا ُ ُجوعا اهُ َكَما أََمَر َّللاَّ

 تََعالَى: َوَما َماَت إَلَّ َحْتَف أَْنفِِه، َوَما يَُسمَّى هََذا فِي اللَُّغِة َمْقتُوَلا 

ْرَب َحتَّى َماَت إنَّهُ يُْسَجنُ   فَإِْن قَالُوا: فَإِنَُّكْم تَقُولُوَن فِيَمْن َسَجَن إْنَساناا َوَمنََعهُ اِْلَْكَل َوالشُّ

ا َويُْمنَُع اِْلَ  ، َوََل قََودا ْرَب َحتَّى يَُموَت، فَهََذا قَْتٌل بِقَْتٍل؟ فَنَقُول: إنَّ هََذا لَْيَس قَْتَلا ْكَل َوالشُّ

 بِقَْتٍل، بَْل هَُو ظُْلٌم َوقََوٌد ِمْن الظُّْلِم فَقَْط.

اِر َوبُْرهَاُن َذلَِك: أَنَّ َرُجَلا لَْو اتَّفََق لَهُ أَْن يَْقفَِل بَاباا بَِغْيِر عُ  ْدَواٍن، فَإَِذا فِي َداِخِل الدَّ

 ، ا: أَنَّهُ ََل َكفَّاَرةَ َعلَى قَافِِل اْلبَاِب أَْصَلا ا َوَعطَشا إْنَساٌن لَْم يَْشُعْر بِِه، فََماَت هُنَالَِك ُجوعا

؟ فَإِْن قِيَل: إنَُّكْم تَْمنَُعونَهُ ال ََلةَ َوالطَّهَاَرةَ؟ قُْلنَا: َوََل ِديَةَ َعلَى َعاقِلَتِِه؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس قَاتَِلا صَّ

لََواِت، فَلَْم  َ تََعالَى إْذ أََمَر بَِصْلبِِه قَْد َعلَِم أَنَّهُ َستَُمرُّ َعلَْيِه أَْوقَاُت الصَّ يَأُْمْرنَا نََعْم؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

ا، ٦٢يم: بِإَِزالَِة التَّْصلِيِب َعْنهُ ِمْن أَْجِل َذلَِك }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مر [ فَََل يََسُع ُمْسلِما

ِ تََعالَى }َل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه{ ]الرعد:  [ و }َل ٢0َوََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَْعتَِرَض َعلَى أَْمِر َّللاَّ

ا يَْفَعُل َوهُْم يُْسأَلُوَن{ ]اِلنبياء:   [ .8٢يُْسأَُل َعمَّ

 -أقوال الفقهاء:

ْيِف ثُمَّ ■  : -يُْصلَُب َمْقتُوَلا .) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ وَزاَد الشَّافِِعيُّ  يُْضَرُب ُعنُقُهُ بِالسَّ

 َويُْتَرُك ثَََلثَةَ أَيَّاٍم ثُمَّ يُْنَزُل فَيُْدفَُن(

، َوأَبُو ■  يُْصلَُب َحي اا ثُمَّ يُْطَعُن بِاْلَحْربَِة َحتَّى يَُموَت.) اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َواِْلَْوَزاِعيُّ

، فَإَِذا يَبَِس َوَجفَّ أُْنِزَل، يُوسُ  َف( يُْصلَُب َحي اا َويُْتَرُك َحتَّى يَُموَت، َويَْيبََس ُكلُّهُ َويَِجفَّ

َل، َوُكفَِّن، َوُصلَِّي َعلَْيِه، َوُدفَِن.)بعض أهل الظاهر(  فَُغسِّ

 -األحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ْحَساَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء فَإَِذا  إنَّ » -َصلَّى َّللاَّ َ َكتََب اْْلِ َّللاَّ

 )صحيح(« . قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلقِْتلَةَ 

يَمانِ » -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولِِه ■ َْ  .)صحيح(« أََعفُّ النَّاِس قِْتلَةا أَْهُل اْْلِ

 8811]ِصفَةُ اْلقَْتِل فِي اْلُمَحاِرِب[م
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ََلَف َعلَى أَنَّ اْلقَْتَل اْلَواِجَب فِي اْلُمَحاِرِب إنََّما هَُو َضْرُب اْلُعنُِق قال ابن حزم: ََل خِ 

َ تََعالَى قَاَل }أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِمْن ِخَلٍف{  ا قَْطُعهُ فَإِنَّ َّللاَّ ْيِف فَقَْط، َوأَمَّ بِالسَّ

ا؛ ِِلَنَّهُ لَْو َكاَن َذلَِك لَْم [ . فََصحَّ بِهََذا أَنَّهُ ََل يَ ٢٢]المائدة:  ُجوُز قَْطُع يََدْيِه َوِرْجلِِه َمعا

ا إْجَماٌع ََل َشكَّ فِيِه، فَقَاَل قَْوٌم: يُْقطَُع يَِميُن يََدْيِه  يَُكْن اْلقَْطُع ِمْن ِخََلٍف، َوهََذا أَْيضا

ا اْلَحْسُم فََواِجٌب؛ ِِلَنَّهُ إْن لَْم َويُْسَرى ِرْجلَْيِه ثُمَّ يُْحَسُم بِالنَّاِر َوََل بُدَّ؟ قَاَل أَ  ٍد: أَمَّ بُو ُمَحمَّ

ُ تََعالَى بِِه، َوقَْد قُْلنَا: إنَّهُ ََل يَِحلُّ أَْن يُْجَمَع َعلَْيهِ   يُْحَسُم َماَت، َوهََذا قَْتٌل لَْم يَأُْمْر َّللاَّ

َ تََعالَى إنََّما أََمَر بَِذلِكَ  ا؛ ِِلَنَّ َّللاَّ  بِلَْفِظ " أَْو " َوهَُو يَْقتَِضي التَّْخيِيُر َوََل بُدَّ... اِْلَْمَراِن َمعا

ا، أَْو  -فَإِْن قَاَل قَائٌِل: فَإِنَّ اْلَعَرَب قَْد قَالَْت: َجالِْس اْلَحَسَن، أَْو اْبَن ِسيِريَن  َوُكْل ُخْبزا

ا  ا{ ]اْل -تَْمرا ا أَْو َكفُورا ِ 8٢نسان: َوقَاَل تََعالَى }َوَل تُِطْع ِمْنهُْم آثِما ا قَْوُل َّللاَّ [ . قُْلنَا: أَمَّ

ا{ ]اْلنسان:  ا أَْو َكفُورا َعلَْيِه  -[ فَهَُو َعلَى ظَاِهِرِه، َوهَُو 8٢تََعالَى }َوَل تُِطْع ِمْنهُْم آثِما

ََلُم  ا  -َمْنِهيٌّ أَْن يُِطيَع اْْلثَِم  -السَّ ْيَس ُكلُّ آثٍِم َوُكلُّ َكفُوٍر آثٌِم، َولَ  -َوإِْن لَْم يَُكْن َكفُورا

ا  ا، َوإَِلَّ فَاْلَكفُوُر َداِخٌل فِي اْْلثِِم. -َكفُورا  فََصحَّ أَنَّ ِذْكَرهُ تََعالَى لِْلَكفُوِر تَأِْكيٌد أَبَدا

ا قَْوُل اْلَعَرِب: َجالِْس اْلَحَسَن، أَْو اْبَن ِسيِريَن  ا، فَنَْحُن ََل نَْمنَُع  -َوأَمَّ ا، أَْو تَْمرا َوُكْل ُخْبزا

ُروَج اللَّْفِظ َعْن َمْوُضوِعِه فِي اللَُّغِة بَِدلِيٍل، َوإِنََّما نَْمنَُع ِمْن إْخَراِجِه بِالظُّنُوِن خُ 

 َوالدَّْعَوى اْلَكاِذبَِة.

 -كتاب السرقة :

 8811]وجوب القطع في السرقة[ م

ُ تََعالَى }َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا  أَْيِديَهَُما َجَزاءا بَِما َكَسبَا قال ابن حزم: قَاَل َّللاَّ

ِ{ ]المائدة:  نَِّة، ٢2نََكاَل ِمَن َّللاَّ [ فََوَجَب اْلقَْطُع فِي السَِّرقَِة بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َونَصِّ السُّ

ِة، ثُمَّ اْختَلََف النَّاُس فِي َمَواِضَع ِمْن ُحْكِم السَِّرقَِة نَْذُكُرهَا  ُ  إْن َشاءَ  -َوإِْجَماِع اِْلُمَّ َّللاَّ

 تََعالَى ..

 8811]َمْسأَلَة ِذْكُر َما السَِّرقَةُ َوُحْكُم اْلِحْرِز أَيَُراَعى أَْم ََل[م

ا أَْن يَُكوَن اْختَلََس  قال ابن حزم : اْلقَْوَل فِي اْلُمْختَلِِس ََل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن: إمَّ

ا َغْيَر ُمْستَْخٍف ِمْن النَّاِس  فَهََذا ََل ِخََلَف فِيِه أَنَّهُ لَْيَس َساِرقاا، َوََل قَْطَع َعلَْيِه ،  -ِجهَارا

فَهََذا ََل ِخََلَف بَْينَنَا َوبَْيَن اْلَحاِضِريَن  -أَْو يَُكوُن فََعَل َذلَِك ُمْستَْخفِياا َعْن ُكلِّ َمْن َحَضَر 

 .ِمْن ُخُصوِمنَا فِي أَنَّهُ َساِرٌق، َوأَنَّ َعلَْيِه اْلقَْطعَ 

. ةٌ أَْصَلا  فَبَطََل ُكلُّ َما تََعلَّقُوا بِِه، َوَعِرَي قَْولُهُْم فِي ُمَراَعاِة اْلِحْرِز َعْن أَْن يَُكوَن لَهُ ُحجَّ

ا فَهَُو لُقَطَةٌ فََخطَأٌ؛ ِِلَنَّ اللُّقَطَةَ إنََّما ِهَي َما ا قَْولُهُْم: إنَّ الشَّْيَء إَذا لَْم يَُكْن ُمْحَرزا  َوأَمَّ

الَّةُ  -َعْن َصاِحبِِه َوَصاَر بَِداِر َمْضيََعٍة  َسقَطَ  ا َما َكاَن َغْيَر ُمْهَمٍل َوََل  -َوَكَذلَِك الضَّ َوأَمَّ

الَِّة نُُصوٌص  َساقٍِط، فَقَْد بَطََل َعْن أَْن يَُكوَن لُقَطَةا، أَْو َضالَّةا، َوقَْد َجاَء فِي اللُّقَطَِة َوالضَّ
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يهَا، فَ  اِرِق فِيهَا، فَنَْحُن إنََّما نَُكلُِّمهُْم فِي َساِرٍق ِمْن ِحْرٍز، ََل فِي ََل يَِحلُّ تََعدِّ ََل َمْدَخَل لِلسَّ

فَإِنَّ اْلُمْلتَقِطَ ُمْختَلٌِس فََسقَطَ هََذا اَِلْعتَِراُض اْلفَاِسُد. قَاَل أَبُو  -ُمْلتَقٍَط، َوََل فِي آِخِذ َضالٍَّة 

ٍد  ُ  -ُمَحمَّ َ تََعالَى يَقُوَل : فَ -َرِحَمهُ َّللاَّ َوَجَب أَْن نَْنظَُر فِي اْلقَْوِل الثَّانِي فََوَجْدنَا َّللاَّ

ِ{ ]المائدة:  [ ٢2}َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما َجَزاءا بَِما َكَسبَا نََكاَل ِمَن َّللاَّ

ُع َعلَْيِه، َوأَنَّ َمْن اْكتََسَب َسِرقَةا فَقَْد اْستََحقَّ فََوَجَب بِنَصِّ اْلقُْرآِن أَنَّ ُكلَّ َمْن َسَرَق فَاْلقَطْ 

. ِ تََعالَى َجَزاءا لَِكْسبِِه َذلَِك قَْطَع يَِدِه نََكاَلا  بِنَصِّ َكََلِم َّللاَّ

يَِّة، َوبِاللَُّغِة يَْدِري ُكلُّ أََحٍد يَْدِري اللَُّغةَ أَنَّ َمْن َسَرَق  ُروَرِة اْلِحسِّ ِحْرٍز أَْو ِمْن  -َوبِالضَّ

فَإِنَّهُ " َساِرٌق " َوأَنَّهُ قَْد اْكتََسَب َسِرقَةا، ََل ِخََلَف فِي َذلَِك، فَإِْذ هَُو  -ِمْن َغْيِر ِحْرٍز 

َساِرٌق ُمْكتَِسٌب َسِرقَةا، فَقَْطُع يَِدِه َواِجٌب، بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َوََل يَِحلُّ أَْن يَُخصَّ اْلقُْرآُن 

 ِب، َوََل بِالدَّْعَوى اْلَعاِريَِّة ِمْن اْلبُْرهَاِن..بِالظَّنِّ اْلَكاذِ 

 -أقوال الفقهاء:

ا إْن أََخَذهُ ِمْن َغْيِر ِحْرِزِه َوَمَضى بِِه، فَََل قَْطَع  - ََل قَْطَع إَلَّ فِيَما أُْخِرَج ِمْن ِحْرِزِه، َوأَمَّ

ٍز فَأُْدِرَك قَْبَل أَْن يُْخِرَجهُ ِمْن اْلِحْرِز ِمْن ِحرْ  -َوقَْد أََخَذهُ  -َعلَْيِه ، َوَكَذلَِك لَْو أََخَذ 

َويَْمِضَي بِِه، فَََل قَْطَع َعلَْيِه.)روى عن عثمان وابن عمر وعلى و هو قول الشعبي 

، َوأَْحَمُد  ، َوأَبُي َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ وعطاء وربيعة والزهري و ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 َوأَْصَحابُهُْم، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(ْبُن َحْنبٍَل، 

َعلَْيِه اْلقَْطُع َسَواٌء ِمْن ِحْرٍز َسَرَق أَْو ِمْن َغْيِر ِحْرٍز.) عائشة وعبد َّللا بن الزبير  -

ِ ْبِن ُعْتبَةَ والحسن  ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ والنخعي وَخالُِد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُعبَْيُد َّللاَّ

 البصري وعبيد َّللا بن أبي بكرة وأبو سليمان وأهل الظاهر وهو قول المؤلف (

 -واختلفوا في المختلس "وهو الذي يأخذ المال جهرة " : -

*ليس عليه قطع .) عمر وعلى وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعمر بن عبد العزيز 

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، ، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل،  والحسن وقتادة َوهَُو قَْوُل النََّخِعيِّ َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 َوبِِه يَقُوُل إِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه( -َوأَْصَحابِِهْم 

 * عليه القطع.) إيَاُس ْبُن ُمَعاِويَةَ(

  -األحاديث و اآلثار:

ِ ْبنِ  - ِه َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ »َعْمٍرو  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُسئَِل َعْن التَّْمِر اْلُمَعلَِّق؟ فَقَاَل: َمْن أََصاَب ِمْنهُ ِمْن ِذي َحاَجٍة  -َصلَّى َّللاَّ

 -لَْيِه َواْلُعقُوبَةُ َغْيَر ُمتَِّخٍذ ُخْبنَةا فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوَمْن َخَرَج بَِشْيٍء ِمْنهُ فََعلَْيِه َغَراَمةُ ِمثْ 
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َوَمْن َسَرَق  -َوَمْن َسَرَق َشْيئاا ِمْنهُ بَْعَد أَْن يُْؤِويَهُ اْلَجِريُن فَبَلََغ ثََمَن اْلِمَجنِّ فََعلَْيِه اْلقَْطُع 

 ُدوَن َذلَِك فََعلَْيِه َغَراَمةُ ِمْثلِِه َواْلُعقُوبَةُ.)ضعيف(

ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيهِ  - إنَّ َرُجَلا ِمْن ُمَزْينَةَ أَتَى »َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ِ َكْيَف تََرى فِي َحِريَسِة اْلَجبَِل؟  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِمْن اْلَماِشيَِة قَْطٌع إَلَّ فِيَما آَواهُ اْلُمَراُح، فَبَلََغ  قَاَل: ِهَي َوِمْثلُهَا، َوالنََّكاُل، َولَْيَس فِي َشْيءٍ 

اٍل، ثََمَن اْلِمَجنِّ فَفِيِه قَْطُع اْليَِد، َوَما لَْم يَْبلُْغ ثََمَن اْلِمَجنِّ فَفِيِه َغَراَمةُ ِمْثلَْيِه، َوَجلََداُت نَكَ 

ِ َكْيَف تََرى فِي التَّْمِر اْلمُ  َعلَِّق؟ قَاَل: هَُو َوِمْثلُهُ َمَعهُ، َوالنََّكاُل، َولَْيَس قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

فِي َشْيٍء ِمْن التَّْمِر اْلُمَعلَِّق قَْطٌع إَلَّ فِيَما آَواهُ اْلَجِريُن، فََما أُِخَذ ِمْن اْلَجِريِن فَبَلََغ ثََمَن 

 « .فِيِه َغَراَمةُ ِمْثلَْيِه، َوَجلََداُت نََكالٍ اْلِمَجنِّ فَفِيِه اْلقَْطُع، َوَما لَْم يَْبلُْغ ثََمَن اْلِمَجنِّ فَ 

؛ ِِلَنَّ أََحَد طَِريقَْيِه  قال المؤلف : َحِديُث َحِريَسِة اْلَجبَِل، َوالتَّْمِر اْلُمَعلَِّق، فَإِنَّهُ ََل يَِصحُّ

ا أَْسقَطُ، ُمْرَسلَ  ِمْن طَِريِق اْبِن  -ةا ِمْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ُمْرَسٌل، َواِْلُْخَرى: ِهَي أَْيضا

ةَ فِي ُمْرَسٍل  -أَبِي ُحَسْيٍن  ا اْنفََرَد بِِه َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه  -َوََل ُحجَّ َواِْلُْخَرى: ِممَّ

ِه   فَهََذا َوْجهٌ يَْسقُطُ بِِه. -َوِهَي َصِحيفَةٌ ََل يُْحتَجُّ بِهَا  -َعْن َجدِّ

ِ َعْن ُسْفيَاَن َعْن أَبِي الزُّ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَْيِر َعْن َجابٍِر َعْن َرُسوِل َّللاَّ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

بَْيِر ُمَدلٌِّس َما لَْم يُقِْل فِيِه: « لَْيَس َعلَى َخائٍِن َوََل ُمْختَلٍِس قَْطعٌ » .)ضعيف( ) َوأَبُو الزُّ

 لَى نَْفِسِه بِالتَّْدلِيِس فِيِه..(نا، أَْو أَنَا، ََل ِسيََّما فِي َجابٍِر، فَقَْد أَقَرَّ عَ 

ِه قَاَل  - ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

هُ ا - ْلَجِريُن قُِطَعْت فِي فِي َكْم تُْقطَُع اْليَُد؟ فَقَاَل: ََل تُْقطَُع اْليَُد فِي تَْمٍر ُمَعلٍَّق، فَإَِذا َضمَّ

، َوََل تُْقطَُع فِي َحِريَسِة اْلَجبَِل، فَإَِذا آَواهُ اْلِمَراُح قُِطَعْت فِي ثََمِن  ثََمِن اْلِمَجنِّ

 ضعيف(«)اْلِمَجنِّ 

ْتهُْم اْلَمْرأَةُ اْلَمْخُزوِميَّةُ الَّتِي َسَرقَْت »َعْن َعائَِشةَ - ا أَهَمَّ  -ِديَث فََذَكَر اْلحَ  -أَنَّ قَُرْيشا

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوفِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَم فََخطََب فَقَاَل: يَا أَيُّهَا النَّاُس إنََّما َضلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِعيُف فِيِهْم أَقَاُموا  َمْن َكاَن قَْبلَُكْم أَنَّهُْم َكانُوا إَذا َسَرَق الشَِّريُف تََرُكوهُ َوإَِذا َسَرَق الضَّ

ٌد يََدهَاعَ  ٍد َسَرقَْت لَقَطََع ُمَحمَّ ِ لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ  صحيح(«)لَْيِه اْلَحدَّ، َواَْيُم َّللاَّ

ِ  يأَبَ  عن - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ السَّاِرَق » -َصلَّى َّللاَّ لََعَن َّللاَّ

 )صحيح(« تُْقطَُع يَُدهُ، َويَْسِرُق اْلَحْبَل فَتُْقطَُع يَُدهُ يَْسِرُق اْلبَْيَضةَ فَ 

  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل المؤلف: فَقََضى َرُسوُل َّللاَّ بِقَْطِع السَّاِرِق ُجْملَةا َولَْم  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن َغْيِر ِحْرٍز }َوَما يَْنِطُق َعنِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَُخصَّ  [ }إِْن ٢اْلهََوى{ ]النجم:  ِحْرزا

 [ ٦٢[ ، }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: ٢هَُو إَِل َوْحٌي يُوَحى{ ]النجم: 

 عن عثمان وابن عمر : ََل قَْطَع َعلَى َساِرٍق َحتَّى يُْخِرَج اْلَمتَاَع. -
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قَْد َجَمَع اْلَمتَاَع فَأََراَد أَْن يَْسِرَق َوإِْن َكاَن  -أَنَّ ُعْثَماَن قََضى أَنَّهُ ََل قَْطَع َعلَى َساِرٍق  -

 َحتَّى يَْحِملَهُ َويَْخُرَج بِِه. -

أَنَّ َساِرقاا نَقََب ِخَزانَةَ اْلُمطَّلِِب ْبِن َوَداَعةَ َواْلطََعنِّ فِيهَا قَْد َجَمَع اْلَمتَاَع َولَْم يَْخُرْج بِِه،  -

بَْيِر فََجلَدَ  هُ َوأََمَر بِِه أَْن يُْقطََع، فََمرَّ بِاْبِن ُعَمَر فََسأََل فَأُْخبَِر فَأَتَى اْبَن فَأُتَِي بِِه إلَى اْبِن الزُّ

بَْيِر فَقَاَل: أََمْرت بِِه أَْن يُْقطََع فَقَاَل: نََعْم، قَاَل: فََما َشأُْن اْلَجْلِد؟ قَاَل: َغِضْبت، فَقَاَل  الزُّ

ُرَج بِِه ِمْن اْلبَْيِت، أََرأَْيت لَْو َرأَْيت َرُجَلا بَْيَن ِرْجلَْي اْبُن ُعَمَر: لَْيَس َعلَْيِه قَْطٌع َحتَّى يَخْ 

ا لِْلَمتَاِع.  ا تَائِباا َوتَاِركا اْمَرأٍَة لَْم يُِصْبهَا أَُكْنت َحادَّهُ؟ قَاَل: ََل، قَاَل: لََعلَّهُ قَْد َكاَن نَاِزعا

 )صحيح(

جُ  - َمَعهُ اْلَمتَاُع: أَنَّهُ  -َوقَْد نَقَبَهُ  -ِل يُوَجُد فِي اْلبَْيِت َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي الرَّ

 ََل يُْقطَُع َحتَّى يَْحِمَل اْلَمتَاَع فَيَْخُرَج بِِه َعْن الدَّاِر.

طَْع؟ فَقَالَْت بَلََغ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهُْم يَقُولُوَن: إَذا لَْم يُْخِرْج السَّاِرُق اْلَمتَاَع لَْم يُقْ  -

يناا لَقََطْعتُهُ.)صحيح(  َعائَِشةُ: لَْو لَْم أَِجْد إَلَّ ِسكِّ

بَْيِر، فََكانَْت فِي بَْيٍت ََل يَْدُخلُهُ أََحٌد َغْيُرهُ َوَغْيرُ  - بَْيِر يَلِي َصَدقَةَ الزُّ ِ ْبُن الزُّ  َكاَن َعْبُد َّللاَّ

فَقَاَل لِْلَجاِريَِة: َما َكاَن يَْدُخُل هََذا اْلَمَكاَن َغْيِري َوَغْيُرَك  َجاِريٍَة لَهُ، فَفَقََد َشْيئاا ِمْن اْلَماِل؟

ْت اْلَجاِريَةُ، فَقَاَل لِي: يَا َسِعيٌد اْنطَلََق بِهَا فَاْقطَْع يََدهَا، فَإِنَّ  فََمْن أََخَذ هََذا اْلَماِل؟ فَأَقَرَّ

 يح(اْلَماَل لَْو َكاَن لَْم يَُكْن َعلَْيهَا، قَْطٌع.)صح

أَْن َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بَِرُجٍل اْختَلََس ِمْن َرُجٍل ثَْوباا؟ فَقَاَل: إنََّما ُكْنت أَْلَعُب  - -

 َمَعهُ، قَاَل: تَْعِرفُهُ؟ قَاَل: نََعْم، فَلَْم يَْقطَْعهُ.

ْعَوةُ اْلُمقِلَّةُ، ََل قَْطَع فِيهَا.َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ ُسئَِل َعْن اْلِخْلَسةَ، فَقَاَل:  -  تِْلَك الدَّ

َوايَةُ َعْن َعلِيٍّ فِي َذلَِك  ا الرِّ َعْن  -: إْحَداهَُما -فَِهَي ِمْن طَِريقَْيِن  -قال المؤلف: َوأَمَّ

 ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َوهَُو يَْقبَُل التَّْلقِينَ 

َمْيِط اْلَمْكفُوِف ِمْن طَِريِق بَُكْيِر ْبِن أَبِي ا -َواِْلُْخَرى  َوقَْد ُرِوَي نَْحُوهُ َعْن قَتَاَدةَ،  -لسُّ

 َوَعفَّاَن، َوََل يُْعَرُف َحالُهُ.

اِر ْبِن يَاِسٍر َوهَُو  -أَنَّ َرُجَلا اْختَلََس طَْوقاا فَأََخُذوهُ  - َوهَُو فِي ُحْجَرتِِه فَُرفَِع إلَى َعمَّ

ِن اْلَخطَّاِب؟ فََكتََب إلَْيِه: أَنَّهُ َعاِدي الظَِّهيَرِة، َوََل قَطََع فََكتََب إلَى ُعَمَر بْ  -َعلَى اْلُكوفَِة 

 َعلَْيِه.)ضعيف ()لم يسمع الشعبي من عمار وَل من عمر (

ا فَأََراَد َمْرَواُن أَْن يَْقطََع  - ْهِريِّ قَاَل: اْختَلََس َرُجٌل َمتَاعا يََدهُ، فَقَاَل لَهُ َزْيُد ْبُن  -َعْن الزُّ

ٍت: تِْلَك اْلِخْلَسةُ الظَّاِهَرةُ، ََل قَْطَع فِيهَا، لَِكْن نََكاٌل َوُعقُوبَةٌ.)ضعيف ()الزهري لم ثَابِ 

 يسمع من زيد..(
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ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب أَنَّ َرقِيقاا لَِحاِطٍب َسَرقُوا نَاقَةا لِْلُمَزنِيِّ  - -  -َعْن يَْحيَى ْبِن َعْبِد الرَّ

ْنتََحُروهَا، فَُرفَِع َذلَِك إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَأََمَر ُعَمُر لَِكثِيِر ْبِن فَا -َرُجٍل ِمْن ُمَزْينَةَ 

ا يَُشقُّ  َمنََّك ُغْرما ِ َِلَُغرِّ ْلِت أَْن يَْقطََع أَْيِديَهُْم، قَاَل ُعَمُر: إنِّي أََراك تُِجيُعهُْم، َوَّللَاَّ الصَّ

: َكْم ثَ  -َعلَْيك  َمُن نَاقَتَِك؟ قَاَل: أَْربَعِمائَِة ِدْرهٍَم، قَاَل ُعَمُر: فَأَْعِطِه ثُمَّ قَاَل لِْلُمَزنِيِّ

 ثََمانِِمائَِة ِدْرهٍَم.)صحيح(

َعْن أَبَاَن ْبِن ُعْثَماَن أَنَّ أَبَاهُ ُعْثَماَن أُْغِرَم فِي نَاقَِة ُمْحِرٍم أَْهلََكهَا َرُجٌل، فَأَْغَرُمهُ الثُّلَُث  -

 .)صحيح( ِزيَاَدةا َعلَى ثََمنِهَا

 8812َمْسأَلَةٌ: فِيَمْن َسَرَق ِمْن بَْيِت اْلَماِل، أَْو ِمْن اْلَغنِيَمِة م

ا اْحتَِجاُجهُْم بِأَنَّ لَهُ فِي َذلَِك نَِصيباا  ةا فِي إْسقَاِط َحدِّ  -قال ابن حزم: َوأَمَّ فَهََذا لَْيَس ُحجَّ

ِ تََعالَى، إْذ لَْيَسْت هَِذِه اْلقَِضيَّةُ ِممَّ  ِ َّللاَّ ا َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ  -ا َجاَء بِِه اْلقُْرآُن، َوََل ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ةَ لَهُْم فِي َغْيِر هَِذِه اْلُعَمِد  -َصلَّى َّللاَّ ةُ: فَََل ُحجَّ ا أَْجَمَعْت َعلَْيِه اِْلُمَّ َوََل ِممَّ

 الثَََّلِث.

ْغنَِم نَِصيٌب ََل يُبِيُح لَهُ أََخُذ نَِصيِب َغْيِرِه؛ ِِلَنَّهُ َحَراٌم َوَكْونُهُ لَهُ فِي بَْيِت اْلَماِل َوفِي اْلمَ 

 َعلَْيِه بِإِْجَماٍع ََل ِخََلَف فِيِه.

ِ تََعالَى }َوَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة:   [ .022َوبِقَْوِل َّللاَّ

فَََل فَْرَق بَْيَن ِسْرقَتِِه إيَّاهُ َوبَْيَن َسِرقَتَهُ ِمْن أَْجنَبِيٍّ ََل  فَإِْذ نَِصيُب َشِريِكِه َعلَْيِه َحَرامٌ 

 نَِصيَب لَهُ َمَعهُ..

وقال أيضا: َواْلَعَمُل فِي َذلَِك أَْن نَْنظَُر فِيَمْن َسَرَق ِمْن َشْيٍء لَهُ فِيِه نَِصيٌب ِمْن بَْيِت 

ا َمْعُروَف اْلِمْقَداِر  اْلَماِل أَْو اْلُخُمِس، أَْو اْلَمْغنَِم، أَوْ  َغْيِر َذلَِك، فَإِْن َكاَن نَِصيبُهُ َمْحُدودا

َكاْلَغنِيَمِة، أَْو َما اْشتََرَك فِيِه بِبَْيِع، أَْو ِميَراٍث، أَْو َغْيِر َذلَِك، أَْو َكاَن ِمْن أَْهِل اْلُخُمِس، 

ا يَِجُب فِ  ا َعلَى نَِصيبِِه ِممَّ ي ِمْثلِِه اْلقَْطُع قُِطَع، َوََل بُدَّ، فَإِْن َسَرَق أَقَلَّ نُِظَر: فَإِْن أََخَذ َزائِدا

َلَّ فَََل قَْطَع َعلَْيِه، إَلَّ أَْن يَُكوَن ُمنَِع َحقُّهُ فِي َذلَِك أَْو اْحتَاَج إلَْيِه فَلَْم يَِصْل إلَى أَْخِذ َحقِِّه إ

ا فَََل  يُْقطَُع إَذا ُعِرَف َذلَِك، َوإِنََّما َعلَْيِه أَْن يَُردَّ  بَِما فََعَل َوََل قََدَر َعلَى أَْخِذ َحقِِّه َخالِصا

ائَِد َعلَى َحقِِّه فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ ُمْضطَرٌّ إلَى أَْخِذ َما أُِخَذ إَذا لَْم يَْقِدْر َعلَى تَْخلِيِص ِمْقَداِر  الزَّ

َم  َل لَُكْم َما َحرَّ ُ تََعالَى يَقُوُل }َوقَْد فَصَّ َعلَْيُكْم إَِل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ ]اِلنعام: َحقِِّه، َوَّللَاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.00١  [ َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، َوأَبُو َحنِيفَةَ،  - َل قطع عليه.) عمر وعلى وإْبَراِهيُم النََّخِعيُّ

، َوأَْصَحابُهَُما(  َوالشَّافِِعيُّ
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 طع) َمالٌِك، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَهل الظاهر(عليه الق -

 -األحاديث واآلثار:

إنَّ َرُجَلا َسَرَق ِمْن بَْيِت اْلَماِل، فََكتََب فِيِه َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص إلَى ُعَمَر ْبِن  -

 لَهُ فِيِه نَِصيباا.)صحيح( اْلَخطَّاِب؟ فََكتََب ُعَمُر إلَْيِه: أَْن ََل قَْطَع َعلَْيِه؛ ِِلَنَّ 

، َوقَاَل:  - ا فَلَْم يَْقطَْعهُ َعلِيٌّ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بَِرُجٍل قَْد َسَرَق ِمْن اْلُخْمِس ِمْغفَرا

 إْن لَهُ فِيِه نَِصيباا.)صحيح(

اِم[م  8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َسَرَق ِمْن اْلَحمَّ

اِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما َجَزاءا بَِما َكَسبَا نََكاَل قال ابن حزم: قَاَل تَعَ  الَى }َوالسَّ

ِ{ ]المائدة:  ُ تََعالَى ٢2ِمَن َّللاَّ [ َوهََذا َساِرٌق فَاْلقَْطُع َعلَْيِه بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َولَْو أََراَد َّللاَّ

 تَْخِصيَص َذلَِك لََما أَْغفَلَهُ.

 -:أقوال الفقهاء

 َل قطع عليه.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ( -

عليه القطع إذا كان عليه حافظ .) َمالٌِك، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن،  -

 َوأَْصَحابُهُْم(

 -اآلثار:

اِم فَُرفَِع إلَى أَبِي الدَّ  - ا ِمْن اْلَحمَّ ْرَداِء؟ فَلَْم يََر َعلَْيِه أَنَّ َرُجَلا َسَرَق بُْرنُسا

ا.)صحيح(  قَْطعا

 8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َسَرَق ِمْن َمْسِجٍد[ م

َوقَْد بَطََل قَْوُل َمْن قَاَل  -قال ابن حزم: َواِْلَْصُل فِي َذلَِك أَْمُر اْلِحْرِز َكَما َذَكْرنَا 

أَْو  -َكاَن ُمْغلَقاا أَْو َغْيَر ُمْغلٍَق  -َمْسِجٍد بَاباا بُِمَراَعاِة اْلِحْرِز فَاْلَواِجُب قَْطُع َمْن َسَرَق ِمْن 

، أَْو َشْيئاا َوَضَعهُ َصاِحبُهُ هُنَالَِك َونَِسيَهُ  ا، أَْو قِْنِديَلا َكاَن َصاِحبُهُ َمَعهُ أَْو لَْم  -َحِصيرا

ا بِأَْخِذِه لِنَْفِسِه، ََل لِيَْحفَظَهُ َعلَ  -يَُكْن   ى َصاِحبِِه..إَذا أََخَذهُ ُمْستَتِرا

 -أقوال الفقهاء:

 ََل قَْطَع َعلَى َمْن َسَرَق ِمْن َمْسِجٍد. -

ْيِء، أَْو َكانَْت اِْلَْبَواُب ُمْغلَقَةا قُِطَع، َوإَِلَّ فَََل  - َوَكَذلَِك  -إَذا َكاَن هُنَالَِك َحافِظٌ لَِذلَِك الشَّ

 َمْضبُوطاا قُِطَع، َوإَِلَّ فَََل.)مالك(لَْو قَلََع بَاَب اْلَمْسِجِد فَإِْن َكاَن ُمْغلَقاا 
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 8811]َمْسأَلَة َهْل َعلَى النَّبَّاِش قَْطٌع أَْم ََل[ م

 ُ اِرَق " فِي اللَُّغِة الَّتِي نََزَل بِهَا اْلقُْرآُن َوبِهَا َخاَطبَنَا َّللاَّ قال ابن حزم: َوَوَجْدنَا " " السَّ

ا لَهُ، ُمْستَْخفِياا بِِه  تََعالَى: هَُو اْْلِخُذ َشْيئاا لَْم يُبِحْ  ُ تََعالَى لَهُ أَْخَذهُ، فَيَأُْخُذهُ ُمتََملِّكا  -َّللاَّ

 فََوَجْدنَا النَّبَّاَش هَِذِه ِصفَتُهُ.

َوبِِه  -فََصحَّ أَنَّهُ َساِرٌق، َوإِْذ هَُو َساِرٌق، فَقَْطُع اْليَِد َعلَى السَّاِرِق، فَقَْطُع يَِدِه َواِجٌب 

 نَقُوُل.

ةا، إَلَّ أَْن يَُكونُوا َرأَْوهُ ُمَحاِرباا َوأَمَّ  ا َمْن َرأَى قَْتلَهُ، أَْو قَْطَع يَِدِه َوِرْجلِِه، فََما نَْعلَُم لَهُ ُحجَّ

؛ ِِلَنَّهُ لَْم يُِخْف َطِريقاا، فَلَْيَس لَهُ ُحْكُم  - َولَْيَس هَاهُنَا َدلِيٌل َعلَى أَنَّهُ ُمَحاِرٌب أَْصَلا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َماُؤنَا َحَراٌم، فََدُم النَّبَّاِش َحَراٌم اْلُمَحاِرِب، َودِ   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 َعلَْيِه اْلقَْتُل. -

 تُْقطَُع يَُدهُ َوِرْجلُهُ.)عباد بن عبد َّللا بن الزبير( -

، َوالنََّخِعيَّ  - ، َوَمْسُروَق ْبَن اِْلَْجَدِع، تُْقطَُع يَُدهُ فَقَْط.) عبد َّللا بن الزبير ، والشَّْعبِيَّ

 َوَزاَذاَن، َوأَبَا ُذْرَعةَ ْبَن َعْمٍرو َوَعْمَرو ْبَن َحْزٍم،

ُر أََدباا  -  َوََل َشْيَء َعلَْيِه َغْيُر َذلَِك. -يَُعزَّ

  -اآلثار:

-  ِ ُ  -َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَْيٍم: أَنَّ َرُجَلا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 َوَجَد َرُجَلا يَْختَفِي فِي اْلقُبُوِر فَقَتَلَهُ، فَأَْهَدَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َدَمهُ.

ا يَْختَفُوَن اْلقُبُوَر بِاْليََمِن، فََكتََب إلَى  - ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ أَنَّهُ َوَجَد قَْوما َعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْلَخطَّاِب فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر: أَْن يَْقطََع أَْيِديَهُْم.ُعَمَر ْبِن 

بَْيِر قَْطَع يَِد النَّبَّاِش. - ِ ْبَن الزُّ  َعْن ُسهَْيِل ْبِن أَبِي َصالٍِح قَاَل: َشِهْدت َعْبَد َّللاَّ

 8818]َمْسأَلَة َما يَِجُب فِيِه َعلَى آِخِذِه اْلقَْطُع[ م

تَِصحَّ اْْلثَاُر أَْصَلا فَاْلَواِجُب َما قَالَهُ أَْصَحابُنَا ِمْن أَنَّ اْلقَْطَع  قال ابن حزم: فَإَِذا لَمْ 

ا، أَْو فِي َجِريٍن  -َواِجٌب فِي ُكلِّ ثََمٍر، َوفِي ُكلِّ َكثٍَر  ُمَعلَّقاا َكاَن فِي َشَجِرِه أَْو َمْجُذوذا

ْستَْخفِياا بِأَْخِذِه، َغْيَر ُمْضطَرٍّ إلَْيِه، َوبَِغْيِر إَذا أََخَذهُ َساِرقاا لَهُ، مُ  -َكاَن أَْو َغْيِر َجِريٍن 

ا يَْفُسُد أَْو ََل يَْفُسُد  إَذا أََخَذهُ َعلَى َوْجِه السَِّرقَِة  -َحقٍّ لَهُ، فَإِنَّ اْلقَْطَع فِي ُكلِّ طََعاٍم َكاَن ِممَّ

أَْوَجَب لَهُ أَْخُذهُ، فَإِنَّ اْلقَْطَع َواِجٌب فِي  َغْيَر َمْشهُوٍر بِأَْخِذِه، ََل َحاَجةَ إلَْيِه، َوََل َعْن َحقٍّ 
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ا، أَْو ُمْختَفِياا بِأَخْ  ْرِع، إَذا أُِخَذ ِمْن فَدَّانِِه، أَْو هَُو بِأَْنَدِرِه، َعلَى َوْجِه السَِّرقَِة ُمْستَتِرا ِذِه، الزَّ

 ََل َعْن َحاَجٍة إلَْيِه، َوََل َعْن َحقٍّ لَهُ.

ا اْلَماِشيَةُ  ا َكَذلَِك، إَلَّ أَْن تَُكوَن َضالَّةا يَأُْخُذهَا ُمْعلِناا فَيَُكوُن  - َوأَمَّ فَاْلقَْطُع فِيهَا أَْيضا

ُمْحِسناا، َحْيُث أُبِيَح لَهُ أَْخُذهَا، َوَعاِصياا ََل َساِرقاا، َحْيُث لَْم يُبَْح لَهُ أَْخُذهَا، فَََل قَْطَع 

 نََّما اْلقَْطُع َعلَى السَّاِرِق ..هَاهُنَا؛ ِِلَنَّهُ لَْيَس َساِرقاا؛ َوإِ 

 -أقوال الفقهاء: 

ََل قَْطَع فِيَما يَْفُسُد ِمْن يَْوِمِه ِمْن الطََّعاِم، ِمْثَل: الثَِّريِد، َواللَّْحِم، َوَما أَْشبَهَهُ، لَِكْن ■ 

ُر. َوإَِذا َكانَْت الثََّمَرةُ فِي َشَجَرتِهَا لَْم تُْقطَْع اْليَُد فِي َسرِ  ُر.)الثوري(يَُعزَّ  قَتِهَا، لَِكْن يَُعزَّ

بِِل، َوََل اْلبَقَِر، َوََل اْلَغنَِم، َوََل اْلَخْيِل، َوََل اْلبَِغاِل، َوََل ■  ََل يُْقطَُع فِي َشْيٍء ِمْن: اْْلِ

و -اْلَحِميِر  ِر فَفِيهَا إَذا ُسِرَق ُكلُّ َذلَِك ِمْن اْلَمْرَعى، فَإَِذا َكانَْت فِي اْلِمَراِح، أَْو فِي الدُّ

وِر أَْو فِي الشََّجِر  ْطبَِة َكانَْت فِي الدُّ فِي  -اْلقَْطُع ، َوََل يُْقطَُع فِي َشْيٍء ِمْن: اْلفََواِكِه الرَّ

 َوَكَذلَِك اْلبُقُوُل ُكلُّهَا. -ِحْرٍز َكانَْت أَْو َغْيِر ِحْرٍز 

 َكاَن فِي ِحْرٍز أَْو فِي َغْيِر ِحْرٍز. -الطََّعاِم ُكلِِّه َوَكَذلَِك َما يُْسِرُع إلَْيِه اْلفََساُد ِمْن اللَّْحِم، وَ 

ْرُع َوُحِمَل إلَى  ُروِع ُكلِّهَا، فَإَِذا يَبَِس الزَّ َوََل قَْطَع فِي اْلِمْلِح، َوََل فِي التََّوابِِل، َوََل فِي الزُّ

ْنهُ، إَذا بَلََغ َما يَِجُب فِيِه اِْلَْنَدِر، أَْو إلَى اْلبُيُوِت َوَجَب اْلقَْطُع فِي َسِرقَِة َشْيٍء مِ 

 اْلقَْطُع.)أبو حنيفة(

ْرِع فِي َمْزَرَعتِِه، فَََل قَطََع فِي َشْيٍء ِمْنهُ ■   -ُكلُّ َما َكاَن ِمْن اْلفََواِكِه فِي أَْشَجاِرِه، َوالزَّ

اٍح، أَْو َداٍر، فَفِيهَا اْلقَْطُع، َوَكَذلَِك اِْلَْنَعاُم فِي َمَساِرِحهَا، فَإَِذا أُْحِرَزْت اِْلَْنَعاُم فِي ِمرَ 

وِر فَفِيِه اْلقَْطُع، َوإَِذا ُجنِيَْت اْلفََواِكهُ، َوأُْدِخلَْت فِي  ْرُع فِي أَْنَدِرِه أَْو فِي الدُّ فَإَِذا ُجِمَع الزَّ

ي اللَّْحِم َوفِي ُكلِّ َشْيٍء اْلِحْرِز فَفِيهَا اْلقَْطُع، َوَكَذلَِك تُْقَطُع فِي اْلبُقُوِل، َواْلفََواِكِه ُكلِّهَا، َوفِ 

 إَذا َكاَن فِي ِحْرٍز .)مالك والشافعي(

َوَكاَن اْلفَِسيُل فِي َحائِِطِه،  -َرْطبَةا أَْو َغْيَر َرْطبٍَة  -إَذا َكانَْت اْلفََواِكهُ فِي أَْشَجاِرهَا ■ 

ا، فَفِيِه اْلقَْطُع.)أبو ثور  ا َمْمنُوعا وقال فيما عدا ذلك بقول مالك َوَكاَن ُكلُّ َذلَِك ُمْحَرزا

 والشافعي(

ابَِّة تُْسَرُق ِمْن اْلفَدَّاِن، فَفِيِه اْلقَْطُع.)مالك والشافعي وأبو ثور(■   اْلبَِعيِر، أَْو الدَّ

اِرُق َولَْم يَأُْخْذهُ ■  ا َكاَن أَْو َغْيِر ُمْحَرٍز إَذا َسَرقَهُ السَّ فِي ُكلِّ ذلك اْلقَْطُع ُمْحَرزا

.)الظاهرية(  ُمْعلِنا

 -األحاديث واآلثار:
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-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ََل »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف(« قَْطَع فِي ثََمٍر، َوََل َكثَرٍ 

ْت لََوَجَب قال المؤلف : َوفِي هََذا آثَاٌر َكثِيَرةٌ لَْم نَْذُكْرهَا، لِئَ  َل بِِذْكِرهَا، َولَْو َصحَّ َلَّ نُطَوِّ

َسَواٌء ُحِصَد  -اِْلَْخُذ بِهَا بَِذلَِك، َولَلَِزَم ِحينَئٍِذ أَْن ََل يُْقطََع فِي َشْيٍء ِمْن الثََّمِر، َواْلُحبُوِب 

 لُِعُموِم هََذا اللَّْفِظ. -ُكْن َكاَن فِي اْلَمَخاِزِن أَْو لَْم يَ  -أَْو لَْم يُْحَصْد، ُجدَّ أَْو لَْم يَُجدَّ 

ا، فَقَاَل }َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َواِلَْعنَاِب{ ]النحل:  َ تََعالَى َسمَّى اْليَابَِس ثََمرا َوِِلَنَّ َّللاَّ

ا بِقَْولِِه تَعَ ٦٣ ْرُع، ثََمرا ُ تََعالَى َما تُْثِمُرهُ الشََّجَرةُ، َوالنَّْخلَةُ، َوالزَّ الَى }َوهَُو [ فََسمَّى َّللاَّ

ْيتُوَن  ْرَع ُمْختَلِفاا أُُكلُهُ َوالزَّ الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

اَن{ ]اِلنعام:  مَّ [ اْْليَةَ إلَى قَْوله تََعالَى: }َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه{ ]اِلنعام: 0٢0َوالرُّ

0٢0. ] 

ا َساُق الشََّجِر،  -َواْلَحَصاُد ََل يَُكوُن إَلَّ فِي اْليَابِِس  -اْلَحقُّ فِيِه يَْوَم َحَصاِدِه  فََوَجبَ  َوأَمَّ

، ََل فِي لَُغٍة، َوََل فِي َشِريَعٍة.  َوالنَّْخِل، َوأَْغَصانُهُ، فَََل يَقَُع َعلَْيِه اْسُم ثََمٍر أَْصَلا

، َوَغْيِرَها[ ]َمْسأَلَة اَِلْختََِلف فِي اْلقَْطِع  َوزِّ فِي الطَّْيِر إَذا ُسِرق َكالدََّجاِج، َواإْلِ
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ٍة، َوَكاَن الطَّْيُر َماَلا ِمْن اِْلَْمَواِل، فَقَْد تََعيََّن  قال ابن حزم: فَإَِذا قَْد َعَرى قَْولُهُْم ِمْن ُحجَّ

ا لَِصاِحبِِه، َكالدََّجاِج، َواْلَحَماِم، َوِشْبِههَ  ِ تََعالَى َذلَِك ِمْلكا ا َوَجَب فِيِه اْلقَْطُع بِقَْوِل َّللاَّ

ِ ٢2}َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما{ ]المائدة:  َصلَّى  -[ ، َوبِإِيَجاِب َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   اْلقَْطَع َعلَى َمْن َسَرَق. -َّللاَّ

ُ تََعالَى، َوََل  ا َوََل َغْيَرهُ  -ِمْن َذلَِك  -َعلَْيِه السَََّلُم  - َرُسولُهُ َولَْم يَُخصَّ َّللاَّ ِ،  -طَْيرا َوتَاَّللَّ

ُ تََعالَى الَِّذي يَْعلَُم ِسرَّ ُكلَّ َمْن َخلََق، َوُكلَّ َما هَُو َكائٌِن، َوَحاِدٌث، ِمْن َحَرَكٍة أَْو  أََراَد َّللاَّ

َما ََل يَُكوُن لَْو َكاَن َكْيَف َكاَن يَُكوُن، أَْن يَُخصَّ ِمْن اْلقَْطِع  نَفٍَس، َوَكلَِمٍة، أَبََد اِْلَبَِد، َوُكلَّ 

 َمْن َسَرَق الطَّْيَر، لََما أَْغفََل َذلَِك، َوََل أَْهَملَهُ...

  -أقوال الفقهاء:

َوبِِه يَقُوُل أَبُو   ََل قَْطَع فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك.)روى عن عثمان وعمر بن عبد العزيز -

 يفَةَ، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابُهَُما، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(َحنِ 

، َوأَْصَحابُهَُما( -اْلقَْطُع فِيِه  -  إَذا َسَرَق ِمْن ِحْرٍز .)َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 اْلقَْطُع فِيهَا َعلَى ُكلِّ َحاٍل، إَذا ُسِرقَْت. -
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يْ   8811ِد إَذا تََملََّك[ م]َمْسأَلَة اْلقَْطَع فِي الصَّ

ا، َكَما هَُو َواِجٌب فِي  ا ُمتََملَّكا قال ابن حزم: فََصحَّ أَنَّ اْلقَْطَع َواِجٌب َعلَى َمْن َسَرَق َصْيدا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َسائِِر اِْلَْمَواِل   َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ْيِد إَذا تََملََّك أَْصَلا  - ا ِمْن ِحْرِزِه، َوََل َل قَْطَع فِي الصَّ ، َوََل ْقَْطَع فِيَمْن َسَرَق إبَِلا ُمتََملِّكا

ا َوْحِشي اا، أَْو أَْرنَباا، أَْو َغْيَر  ، أَْو َخْشفاا، أَْو َظْبياا، أَْو ِحَمارا َعلَى َمْن َسَرَق َكَذلَِك َغَزاَلا

ْيِد.)أبو حنيفة(  َذلَِك ِمْن الصَّ

 ذا كان من حرز .)مالك والشافعي(اْلقَْطَع فِي ُكلِّ َذلَِك إ -

يٍّ أَْو لُِمْسلٍِم أَْو َسَرَق ِخْنِزيًرا أَْو َمْيتَةً[م  8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َسَرَق َخْمًرا لِِذمِّ

َماَن َوأَْسقَطَ اْلقَْطَع، فِي  قال ابن حزم: فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك، فََرأَْينَا قَْوَل َمْن أَْوَجَب الضَّ

يِّ لَهُ قِيَمةٌ، أَْو ََل َغايَِة اْلفَسَ  مِّ اِد؛ ِِلَنَّهُ ََل يَْخلُو اْلَخْمُر، َواْلِخْنِزيُر، ِمْن أَْن يَُكونَا َماَلا لِلذِّ

، فَإِْن َكانَْت اْلَخْمُر، َواْلِخْنِزيُر، َماَلا  يَُكونَا َماَلا لَهُ، َوََل َسبِيَل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث أَْصَلا

، لَهَُما قِي يِّ مِّ إَذا بَلََغ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َما  -َعلَى أُُصولِِهْم  -َمةٌ، فَاْلقَْطُع فِيِهَما َواِجٌب لِلذِّ

 فِيِه اْلقَْطُع.

، فَبِأَيِّ َوْجٍه قََضْوا بَِضَمانِ  يِّ مِّ  َوإِْن َكاَن اْلَخْمُر، َواْلِخْنِزيُر، ََل قِيَمةَ لَهَُما، َولَْيَسا َماَلا لِلذِّ

 لَهُ، َوََل هَُو َماٌل، َوهَْل هََذا ِمْنهُْم إَلَّ قََضاٌء بِاْلبَاِطِل؟.. َما ََل قِيَمةَ 

. إَلَّ إْن قَالُوا: إنَّهَا َماٌل  ةا أَْصَلا َماَن، فَلَْم نَِجْد لَهُْم ُحجَّ فَنَظَْرنَا فِيَمْن َرأَى اْلقَْطَع َوالضَّ

ِ تََملَُّكوهَا، َواْستََحقُّوا ِمْلَكهَا لَهُْم، َولَهَا قِيَمةٌ ِعْنَدهُْم؟ فَقُْلنَا لَهُْم: أَخْ  بُِرونَا، أَبَِحقٍّ ِمْن َّللاَّ

ِ تََعالَى،  ، َوأَْمٍر ِمْن َّللاَّ َوُشْربَهَا، أَْو بِبَاِطٍل؟ َوََل َسبِيَل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث؟ فَإِْن قَالُوا: بَِحقٍّ

ُمهُْم أَْن يَقُولُوا: إنَّ ِديَن اْليَهُوِد َويَْلزَ  -َوهُْم ََل يَقُولُوَن هََذا  -َكفَُروا بََِل ِخََلٍف 

. ، َوهََذا ََل يَقُولُهُ ُمْسلٌِم أَْصَلا  َوالنََّصاَرى َحقٌّ

ِ اِْلْسَلُم{ ]آل عمران:  يَن ِعْنَد َّللاَّ ُ تََعالَى }إِنَّ الدِّ  [ .0١قَاَل َّللاَّ

 [ .2٥يُْقبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران: َوقَاَل تََعالَى }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اِْلْسَلِم ِديناا فَلَْن 

َم ُشْرَب اْلَخْمِر، َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َوَكافٍِر،  َ تََعالَى َحرَّ فَإِْذ قَْد َصحَّ َما قُْلنَا، َوَصحَّ أَنَّ َّللاَّ

َم ِمْلَكهَا َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َوَكافِرٍ  َم بَْيَعهَا َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َوَكافٍِر، َوَحرَّ بِقَْولِِه تََعالَى  َوَحرَّ

ُسوِل  ا لِلرَّ ا{  -َعلَْيِه السَََّلُم  -آِمرا ِ إِلَْيُكْم َجِميعا أَْن يَقُوَل }يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل َّللاَّ

 [ .0٥2]اِلعراف: 
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َم ُشْربَهَا« ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ » -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوبِقَْولِِه  َم بَْيَعهَا، ثَبََت  َوأَنَّ الَِّذي َحرَّ َحرَّ

، َوَكَذلَِك اْلِخْنِزيُر  لِلتَّْحِريِم اْلَواِرِد فِيِه  -أَنَّهَا لَْيَسْت َماَلا ِِلََحٍد، َوأَنَّهُ ََل قِيَمةَ لَهَا أَْصَلا

 ُجْملَةا.

َم ِمْلَكهَا ُجْملَةا، َكاَن َمْن َسَرقَهَا لَْم يَْسِرْق َماَلا ِِلََحدٍ  ، َوََل فَإِْذ قَْد َحرَّ ، ََل قِيَمةَ لَهَا أَْصَلا

َواْلَواِجُب هَْرقُهَا َعلَى ُكلِّ َحاٍل لُِمْسلٍِم  -َسَرَق َشْيئاا يَِحلُّ إْبقَاُؤهُ ُجْملَةا، فَََل َشْيَء َعلَْيِه 

 َوَكافٍِر، َوَكَذلَِك قَْتُل اْلَخنَاِزيِر..

ا َمْن َسَرَق َمْيتَةا، فَإِنَّ فِيهَا اْلقَْطَع؛ ِِلَنَّ ِجْلَدهَا بَاٍق َعلَى ِمْلِك َصاِحبِهَا، بَِدْبِغِه فَيَْنتَفُِع  َوأَمَّ

أَْجِل بِِه َويَبِيُعهُ. فَإِْن قِيَل: َما اْلفَْرُق بَْيَن اْلِخْنِزيِر َواْلَمْيتَِة؟ أَْوَجْبتُْم اْلقَْطَع فِي اْلَمْيتَِة ِمْن 

يِر؟ فَهََلَّ أَْوَجْبتُُموهُ ِمْن أَْجِل ِجْلِدِه، َوِجْلُدهُ َوِجْلُد ِجْلِدهَا، َولَْم تُوِجبُوا اْلقَْطَع فِي اْلِخْنزِ 

إَذا ُدبَِغ؟ فََجَوابُنَا: أَنَّ اْلفَْرَق بَْينَهَُما  -فِي َجَواِز اَِلْنتِفَاِع بِِه َوبَْيِعِه  -َسائِِر اْلَمْيتَاِت َسَواٌء 

ِ اْلَحْمُد  -فِي َغايَِة اْلُوُضوِح  أَنَّ اْلَمْيتَةَ َكانَْت فِي َحيَاتِهَا ُمتََملََّكةٌ لَِصاِحبِهَا  َوهُوَ  -َوَّلِلَّ

ا َماتَْت َسقََط ِمْلُكهُ َعْن لَْحِمهَا، َوَشْحِمهَا، َوَدِمهَا؛ َوِمَعاهَا، َوفَْرثِهَا،  بِأَْسِرهَا، فَلَمَّ

يِم، َوبَقَِي ِمْلُكهُ َكَما َكاَن، َعلَى َوِدَماِغهَا، َوَغَضاِريفِهَا؛ ِِلَنَّ ُكلَّ هََذا َحَراٌم ُمْطلَُق التَّْحرِ 

وُف، َواْلَوبَُر،  ُ تََعالَى لَهُ اَِلْنتِفَاَع بِِه ِمْنهَا، َوهَُو اْلِجْلُد، َوالشَّْعُر، َوالصُّ َما أَبَاَح َّللاَّ

ْنَساِن بَِعْينِِه،  أَْو لَِمْن أََخَذهُ َويَْعلَُم َذلَِك َواْلَعْظُم، فَََل يَْخُرُج َعْن ِمْلِكِه، إَلَّ بِإِبَاَحتِِه إيَّاهُ ِْلِ

يِه ِمْنهُ، فَهَُو َما لَْم يَْطَرْحهُ َمالٌِك لَِذلَِك، فَإِْن َسَرَق فَإِنََّما َسَرَق  بِطَْرِحِه اْلَجِميَع، َوتَبَرِّ

، فَاْلقَْطُع  يٍّ ا، َوَماٌل ِمْن َماِل ُمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ ا َصِحيحا ا، ِمْلكا  فِيِه.َشْيئاا ُمتََملَّكا

ٌم ُجْملَةا فََمْن َسَرقَهُ  ا اْلِخْنِزيُر فَََل يَقَُع َعلَْيِه فِي َحيَاتِِه ِمْلٌك ِِلََحٍد؛ ِِلَنَّهُ ِرْجٌس ُمَحرَّ  َوأَمَّ

بَاَدَر إلَْيِه،  َحي اا، أَْو َميِّتاا، فَإِنََّما أََخَذ َماَلا ََل َمالَِك لَهُ، َوَما ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد تََملُُّكهُ فَِجْلُدهُ لَِمنْ 

ا ِمْن َماٍل ُمتََملَِّكِه، َمْن َسَرقَهُ فََعلَْيِه فِيِه اْلقَ  ْطُع، َوأََخَذهُ، َوَدبََغهُ، فَإَِذا ُدبَِغ َصاَر ِحينَئٍِذ ِمْلكا

ِ َواْلقَْطُع َواِجٌب فِي ِعظَاِم اْلفِيِل َكَما َذَكْرنَا َواْلَمْيتَاُت ُكلُّهَا َكَذلَِك؛ ِِلَنَّ َرُسوَل  َصلَّى  -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َحاَش َعْظِم اْلِخْنِزيِر، َوَشْعِرِه، َوُكلِّ َشْيٍء ِمْنهُ « إنََّما َحُرَم أَْكلُهَا»قَاَل  -َّللاَّ

 َحَراٌم ُجْملَةا..

 -أقوال الفقهاء:

هُْم فِي ِدينِِهْم، َوإِْن َسَرَق إن سرقه اْلُمْسلُِم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب يُْقطَُع، ِمْن أَْجِل أَنَّهُ َحلَّ لَ ■

 َذلَِك ِمْن ُمْسلٍِم فَََل قَْطَع َعلَْيِه.)عطاء(

، َوَمالٍِك، ■  ََل قَْطَع َعلَْيِه فِي َذلَِك، َولَِكْن يَْغَرُم لَهَا ِمْثلَهَا.) قَْوُل ُشَرْيٍح، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابِِهْم(

، َوأَْحَمَد، َوأَْصَحابِِهَما وأهل الظاهر(ََل ■   قَْطَع َعلَْيِه َذلَِك، َوََل َضَماَن . )ُ الشَّافِِعيِّ

ا َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا[م  8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َسَرَق ُحّرً
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ا ََل يَْفهَُم أَنَّ عَ  ا َصِغيرا لَْيِه اْلقَْطَع، قال ابن حزم: ََل نَْعلَُم ِخََلفاا فِي أَنَّ َمْن َسَرَق َعْبدا

ا  ا أَْو َكبِيرا ا َصِغيرا ا يَتََكلَُّم، َوفِيَمْن َسَرَق ُحر ا ا َكبِيرا ا  -َواْختَلََف النَّاُس فِيَمْن َسَرَق َعْبدا فَأَمَّ

ِغيُر الَِّذي ََل يَْفهَُم، فَإِنَّ الَِّذي َسَرقَهُ َساِرُق َماٍل، فََعلَْيِه اْلقَْطُع  ا َمْن َسَرَق َوأَمَّ  -اْلَعْبُد الصَّ

َكنَهُ اْلَعْبَد الَِّذي يَْفهَُم، فَإِنََّما أَْسقََط َعْنهُ اْلقَْطُع َمْن أَْسقَطَهُ؛ ِِلَنَّهُ لَْوََل أَنَّهُ أَطَاَعهُ َما أَمْ 

ٍد  ُ  -َسِرقَتَهُ إيَّاهُ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ؛ ِِلَنَّ فِي : َوهََذا ََل يَْنبَِغي أَْن يُْطلََق إْطََلقاا-َرِحَمهُ َّللاَّ

ا بِ  دا ى َعلَْيِه، أَْو ُمتََغلِّباا َعلَْيِه ُمتَهَدِّ اْلقَْتِل، اْلُمْمِكِن أَْن يَْسِرقَهُ َوهَُو نَائٌِم، أَْو َسْكَراُن، أَْو ُمْغما

ِحيَحةٌ قَْد فَََل يَْقِدُر َعلَى اَِلْمتِنَاِع، َوََل َعلَى اَِلْستَِغاثَِة، فَإَِذا َكاَن هََكَذا، فَِهَي َسِرقَةٌ صَ 

ْت ِمْنهُ، َوإِْذ ِهَي َصِحيَحةٌ فَاْلقَْطُع َعلَْيِه بِنَصِّ اْلقُْرآِن.  تَمَّ

  -أقوال الفقهاء:

من سرق عبدا صغيرا عليه القطع .)روى عن عمروهو قول الحسن والنخعي ■

ُد ْبُن اْلَحَسِن، َوَمالٌِك، َوالشَّ  ، َوأَْحَمُد، والزهري وبه يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوُمَحمَّ افِِعيُّ

َوأَْصَحابُهُْم، َوإِْسَحاُق، َوأَْصَحابُنَا، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ، َوُذِكَر َعْن أَبِي يُوُسَف أَنَّهُ 

 اْستَْحَسَن أَْن يُْقطََع(

ا.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن،■  ا َكاَن أَْو َكبِيرا ا َصِغيرا َوأَْحَمُد،  ََل قَْطَع َعلَى َمْن َسَرَق ُحر ا

 َوأَبُو ثَْوٍر(

ا، اْلقَْطُع. ) َمالٌِك، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه َوُذِكَر هََذا َعْن ■  ا َصِغيرا َعلَى َمْن َسَرَق ُحر ا

) ، َوالشَّْعبِيِّ  اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

  -األحاديث واآلثار: 

ِ »َعْن َعائَِشةَ  - ُ عَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أُتَِي بَِرُجٍل َكاَن يَْسِرُق  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ْبيَاَن، فَأََمَر بِِه فَقُِطعَ  قال المؤلف: ََل َعلَْينَا أَْن نَْذُكَرهُ؛ ِِلَنَّ اْلَحنَفِيِّيَن يَأُْخُذوَن بِأَقَلَّ «)الصِّ

 ِمْنهُ، إَذا َوافَقَهُْم(

ْبَن اْلَخطَّاِب قَطََع َرُجَلا فِي ُغََلٍم َسَرقَهُ.)لم  َعْن اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل: أُْخبِْرت أَنَّ ُعَمرَ  -

 يذكر فيه المؤلف قوَل ولكن ابن جريج لم يصرح بالتحديث وَل بمن أخبره(

َوقَاَل: ََل يَُكوُن اْلُحرُّ  -بَائَِع اْلُحرِّ  -َعْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: أُْخبِْرت أَنَّ َعلِي اا قَطََع اْلبَائَِع  -

ا.  َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: لَْيَس َعلَْيِه قَْطٌع، َوَعلَْيِه َشبِيهٌ بِاْلقَْطِع اْلَحْبُس. َعْبدا

 8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َسَرَق اْلُمْصَحف[م

ةُ تَبٌَع؛  قال ابن حزم: قالوا: َكاَن لَهُ فِيِه َحقٌّ َكاَن َكَمْن َسَرَق ِمْن بَْيِت اْلَماِل. قَاَل: َواْلفِضَّ

فَّتَاِن ِِلَنَّهَ  َوهََذا َكََلٌم فِي َغايَِة اْلفََساِد  -ا تَْدُخُل فِي بَْيِعِه، َكَما يَْدُخُل فِي بَْيِعِه اْلِجْلُد، َوالدَّ
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ُل َذلَِك  َوقَْد َكَذَب، إنََّما َحقُّ اْلُمتََعلِِّم فِي  -قَْولُهُْم: ِِلَنَّ لَهُ فِيِه َحقُّ التَّْعلِيِم  -َواْلبَاِطِل: أَوَّ

، إْذ لَْم يُوِجْبهُ قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ، َوََل إْجَماٌع...التَّ   ْلقِيِن فَقَْط، ََل فِي ُمْصَحِف النَّاِس أَْصَلا

ِ  -َكانَْت َعلَْيِه ِحْليَةٌ أَْو لَْم تَُكْن  -فََصحَّ أَنَّ اْلقَْطَع َواِجٌب فِي َسِرقَِة اْلُمْصَحِف  لِقَْوِل َّللاَّ

ٍد ٢2َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما{ ]المائدة:  تََعالَى }َوالسَّاِرقُ  َرِحَمهُ  -[ ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 ُ َوهََذا َخطَأٌ، بَْل اْلقَْطُع  -: َويَْلَزُمهُْم أَْن ََل يُوِجبُوا اْلقَْطَع َعلَى َمْن َسَرَق ُكتَُب اْلِعْلِم -َّللاَّ

ِ تَ  -فِي ُكلِّ َذلَِك َواِجٌب   َعالَى التَّْوفِيُق.َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ٍة تَِزُن ِمائَتَْي ِدْرهٍَم، أَْو  -ََل قَْطَع َعلَى َمْن َسَرَق ُمْصَحفاا ■  َسَواٌء َكانَْت َعلَْيِه ِحْليَةُ فِضَّ

 أَْكثََر، أَْو أَقَلَّ أَْو لَْم تَُكْن.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُه(

، َوأهل الظاهر(َعلَْيِه اْلقَْطُع.) َمالِ ■   ٌك، َوالشَّافِِعيُّ

قة الصليب والوثن والدراهم التي بها صور صلبان وأوثان [م  8812]َمْسأَلَة ُسرَّ

ا ََل يَِحلُّ لَهُ  لِيِب؛ ِِلَنَّهُ َسَرَق َجْوهَرا قال ابن حزم: َوإِنََّما َوَجَب اْلقَْطُع َعلَى َساِرِق الصَّ

ا ِمْلُك َجْوهَِرِه فََصِحيٌح أَْخُذهُ. َوإِنََّما اْلَواِجُب فِي َوََل فَْرَق بَْينَهُ َوبَْيَن  -ِه َكْسُرهُ فَقَْط، َوأَمَّ

ِة َوالذَّهَِب، َكَما  ٍة، َوالنَّْهُي قَْد َصحَّ َعْن اتَِّخاِذ آنِيَِة اْلفِضَّ َمْن َسَرَق إنَاَء َذهٍَب َوإِنَاَء فِضَّ

لِيِب َواْلَوثَِن وَ  َواْلقَْطُع َواِجٌب فِي ُكلِّ َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْسِرْق  -ََل فَْرَق َصحَّ َعْن اتَِّخاِذ الصَّ

نَاِء، َوإِنََّما َسَرَق اْلِجْسَم اْلَحََلَل تََملَُّكهُ، َوإِنََّما اْلَواِجُب فِي اْْلنِيَةِ  وَرةَ، َوََل َشْكَل اْْلِ  الصُّ

ْلبَاِن، َواِْلَْوثَاِن، اْلَكسْ   ُر فَقَْط.اْلَمْذُكوَرِة، َوالصُّ

لِيُب، أَْو اْلَوثَُن، ِمْن َحَجٍر ََل قِيَمةَ لَهُ أَْصَلا بَْعَد اْلَكْسِر، فَََل قَْطَع فِيِه  فَإِْن َكاَن الصَّ

..  أَْصَلا

 -أقوال الفقهاء:

ٍة، أَْو َذهٍَب  -ََل يُْقطَُع َمْن َسَرَق َصلِيباا، أَْو َوثَناا ■  َسَرَق َدَراِهَم فَإِْن  -َولَْو َكاَن َمْن فِضَّ

فِيهَا ُصَوُر أَْصنَاٍم، أَْو ُصَوُر ُصْلبَاٍن، فََعلَْيِه اْلقَْطُع؛ ِِلَنَّ َذلَِك يُْعبَُد َوهََذا ََل يُْعبَُد.)أبو 

 حنيفة وأصحابه(

 8811]َمْسأَلَة إْحَضاُر السَِّرقَِة[م

ا َخطَأٌ؛ ِِلَنَّهُ َردٌّ لَِما أََمَر  ُ تََعالَى بِِه ِمْن قَْطِع السَّاِرِق، َولَْم قال ابن حزم: َوهََذا أَْيضا َّللاَّ

[ لَِكنَّ اْلَواِجَب قَْطُعهُ َوََل ٦٢يَْشتَِرْط إْحَضاَر السَِّرقَِة }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي اا{ ]مريم: 

وَن فِي َجِميِع أَْو لِيَكُ  -إْن ُعِرَف  -بُدَّ، ثُمَّ يَْلَزُمهُ إْحَضاُر َما َسَرَق لِيَُردَّ إلَى َصاِحبِِه 

 فَإِْن َعِدَم الشَّْيَء اْلَمْسُروَق َضِمنَهُ.. -إْن لَْم يَْعِرْف َصاِحبَهُ  -َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن 
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  -أقوال الفقهاء:

 روى المؤلف مثل قوله عن على بن أبي طالب وعطاء■

ْيِر َذلَِك، فَإِنَّ اْلقَْطَع ََل يَِجُب بَِذلَِك إَلَّ أَْو غَ  -َكثِيَرٍة أَْو قَلِيلٍَة  -َمْن أَقَرَّ بَِسِرقَِة َدَراِهَم ■ 

 َحتَّى يُْحِضَر َذلَِك الشَّْيَء الَِّذي أَقَرَّ بَِسِرقَتِِه.)المالكية(

 إْن أَقَرَّ ثُمَّ َرَجَع فَََل قَْطَع َعلَْيِه، لَِكْن يَْغَرُم السَِّرقَةَ الَِّذي أَقَرَّ أَنَّهُ َسَرقَهَا ِمْنهُ .■ 

لمؤلف: َوهََذا تَنَاقٌُض َوَخطَأٌ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يُقِرَّ لَهُ بَِشْيٍء إَلَّ َعلَى َوْجِه السَِّرقَِة؟ قُْلنَا: قال ا

ا أَْن يَُكوَن َصاِدقاا فِي  فَََل يَْخلُو إْقَراُرهُ َذلَِك َضُروَرةا ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن، ََل ثَالَِث لَهَُما: إمَّ

أَْو يَُكوَن َكاِذباا فِي َذلَِك، فَإِْن َكاَن َصاِدقاا فَقَْد َعطَّلُوا اْلفَْرَض،  -ا َذَكَر أَنَّهُ َسَرَق ِمْنهُ مَ 

ُ تََعالَى بِِه ِمْن قَْطِع  َوإِْن َكاَن َكاِذباا فَقَْد  -يَِد السَّاِرِق  -إْذ لَْم يُنَفُِّذوا َعلَْيِه َما أََمَر َّللاَّ

ُموهُ َما لَْم يَ   ِجْب لَهُ ِعْنَدهُ قَطُّ..ظَلَُموهُ، إْذ َغرَّ

  -اآلثار:

َعْن اْبِن ِشهَاٍب: أَنَّ طَاِرقاا َكاَن َجَعلَهُ ثَْعلَبَةُ الشَّاِميُّ َعلَى اْلَمِدينَِة يَْستَْخلِفُهُ، فَأُتَِي  -

ِرقَةِ  ، فَأَْرَسَل إلَى اْبِن بِإِْنَساٍن ُمتَّهٍَم بَِسِرقٍَة، فََجلََدهُ، فَلَْم يََزْل يَْجلُِدهُ َحتَّى اْعتََرَف بِالسَّ

 يَُدهُ َحتَّى يُْبِرَزهَا. -ُعَمَر فَاْستَْفتَاهُ؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر ََل تُْقطَْع 

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِِلَنَّ َمْن أَقَرَّ تَْحَت اْلَعَذاِب َوبِالتَّْهِديِد فَََل قَطََع َعلَْيِه،  قال المؤلف: فَهََذا ََل ُحجَّ

لسَِّرقَةَ أَْو لَْم يُْبِرْزهَا؛ ِِلَنَّهُ قَْد يَُكوُن أُوِدَعْت ِعْنَدهُ، َوهَُو يَْدِري أَنَّهَا َسِرقَةٌ َوَسَواٌء أَْبَرَز ا

. َويَْحتَِمُل قَْوُل اْبِن ُعَمَر هََذا   -أَْو ََل يَْدِري، فَََل يَُكوُن َعلَى اْلُموَدِع فِي َذلَِك قَْطٌع أَْصَلا

ْرِب....قَْولَ  -أَْي َحتَّى يُْبِرَز  ْقَراِر بِالضَّ َدةا ِمْن اْْلِ  تَهُ ُمَجرَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َجاَء َرُجٌل إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَاَل:  - ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْبِد الرَّ

تَ  قَاَل  -ْيِن، فَقَطََعهُ إنِّي َسَرْقت، فََردَّهُ، فَقَاَل: إنِّي َسَرْقت، فَقَاَل: َشِهْدت َعلَى نَْفِسَك َمرَّ

ْحَمِن: فََرأَْيت يََدهُ فِي ُعنُقِِه ُمَعلَّقَةا.)صحيح(  َعْبُد الرَّ

 8821]َمْسأَلَة أختَلف الشََّهاَدة فِي السَِّرقَة وغيرها[م

َما ََل  قال ابن حزم: الَِّذي يَْنبَِغي أَْن يُْضبَطَ فِي الشَّهَاَدِة، َويُْطلََب بِِه الشَّاِهُد، إنََّما هُوَ 

يِه تَتِمُّ الشَّهَاَدةُ إَلَّ بِِه، َواَلَِّذي إْن نَقََص لَْم تَُكْن َشهَاَدةٌ، فَهََذا هَُو الَِّذي إْن اْختَلََف الشَّاِهُد فِ 

.  بَطَلَْت الشَّهَاَدةُ؛ ِِلَنَّهَا لَْم تَتِمَّ

هَاَدِة، َوََل يُْحتَاجُ  ا َما ََل َمْعنَى لِِذْكِرِه فِي الشَّ ُكوِت  َوأَمَّ إلَْيِه فِيهَا، َوتَتِمُّ الشَّهَاَدةُ َمَع السُّ

هُوُد فِيِه، أَْو لَْم يَْختَلِفُوا، َوَسَواٌء  -َعْنهُ، فَََل يَْنبَِغي أَْن يُْلتَفََت إلَْيِه  َوَسَواٌء اْختَلََف الشُّ

ٍة أُْخَرى لَْيَسْت ِمْن الشَّهَاَدِة  َواْختََِلفُهُْم فِيِه َكاْختََِلفِِهْم فِي -َذَكُروهُ، أَْو لَْم يَْذُكُروهُ  قِصَّ

ا َوَجَب هََذا َكاَن ِذْكُر اللَّْوِن فِي الشَّهَاَدِة ََل َمْعنَى لَهُ، َوَكاَن  فِي َشْيٍء، َوََل فَْرَق، فَلَمَّ
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نَا َوفِي السَِّرقَِة، َوفِي اْلقَْذِف، َوفِي ا ا ِذْكُر اْلَوْقِت فِي الشَّهَاَدِة فِي الزِّ ْلَخْمِر ََل َمْعنَى أَْيضا

ا ِذْكُر اْلَمَكاِن فِي ُكلِّ َذلَِك ََل َمْعنَى لَهُ، فََكاَن اْختََِلفُهُْم فِي ُكلِّ َذلَِك  -لَهُ  َوَكاَن أَْيضا

ةٌ ُدوَن ِذْكِر َشْيٍء ِمْن  َكاتِّفَاقِِهْم، َكُسُكوتِِهْم، َوََل فَْرَق؛ ِِلَنَّ الشَّهَاَدةَ فِي ُكلِّ َذلَِك تَامَّ

 لَِك..ذَ 

 -أقوال الفقهاء:

ا ■  أَْو قَاَل  -إْن اْختَلََف الشَّاِهَداِن، فَقَاَل أََحُدهَُما: َسَرَق بَقََرةا، َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل ثَْورا

أَْو قَاَل أََحُدهَُما: َسَرَق يَْوَم  -أََحُدهَُما: َسَرَق بَقََرةا َحْمَراَء، َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل َسْوَداَء 

، َوأَبُو يُوُسَف، اْلَخمِ  يِس، َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل يَْوَم اْلُجُمَعِة، فَََل قَطََع َعلَْيِه.) الشَّافِِعيُّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن، َوأَبُو ثَْوٍر وقتادة(  َوُمَحمَّ

ِة، َوقَاَل إْن قَاَل: أََحُد الشَّاِهِديَن: َسَرَق يَْوَم اْلَخِميِس، َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل يَْوَم اْلُجُمعَ ■ 

 اْثنَاِن: َزنَى يَْوَم اْلَخِميِس، َوقَاَل اْثنَاِن: بَْل يَْوَم اْلُجُمَعِة، فَقَْد بََطَل َعْنهُ َحدُّ السَِّرقَِة، َوَحدُّ 

ا يَْوَم اْلُجُمَعِة، َوقَاَل اْْلَخُر: قََذفَهُ يَْوَم اْلَخِميِس  نَى ، فَلَْو قَاَل أََحُدهَُما: قََذَف َزْيدا أَْو  -الزِّ

قَاَل أََحُدهَُما: َشِرَب اْلَخْمَر يَْوَم اْلَخِميِس، َوقَاَل اْْلَخُر: بَْل يَْوَم اْلُجُمَعِة، فََعلَْيِه َحدُّ 

 اْلقَْذِف، َوَحدُّ اْلَخْمِر.)مالك(

ِ ْبِن أَ ■  ُجِل َوْحَدهُ فِي السَِّرقَِة .) عروة بن الزبير و ُعبَْيِد َّللاَّ  بِي بَْكَرةَ(تَُجوُز َشهَاَدةُ الرَّ

 8821]َمْسأَلَة السَِّرقَة ِعْند الضرورة[م

قال ابن حزم: َمْن َسَرَق ِمْن َجْهٍد أََصابَهُ، فَإِْن أََخَذ ِمْقَداَر َما يَِغيُث بِِه نَْفَسهُ فَََل َشْيَء 

ا فَفِيِه فَ  ْضٌل َكثِيٌر، َكثَْوٍب َواِحٍد أَْو َعلَْيِه، َوإِنََّما أََخَذ َحقَّهُ، فَإِْن لَْم يَِجْد إَلَّ َشْيئاا َواِحدا

ا؛ ِِلَنَّهُ يَُردُّ فَْضلَهُ لِ  َمْن لُْؤلَُؤٍة، أَْو بَِعيٍر، أَْو نَْحِو َذلَِك، فَأَْخُذهُ َكَذلَِك فَََل َشْيَء َعلَْيِه أَْيضا

تِِه ِمْنهُ، فَلَْو قََدَر َعلَى تِِه يُبَلُِّغهُ إلَى  فََضَل َعْنهُ؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْقِدْر َعلَى فَْضِل قُوَّ ِمْقَداِر قُوَّ

َك َمَكاِن اْلَمَعاِش فَأََخَذ أَْكثََر ِمْن َذلَِك َوهَُو ُمَمكٌَّن ََل يَأُْخُذهُ، فََعلَْيِه اْلقَْطُع؛ ِِلَنَّهُ َسَرَق َذلِ 

ْنَساِن أَْخُذ َما اُْضطُرَّ إلَْيِه فِي  َمَعاِشِه، فَإِْن لَْم َعْن َغْيِر َضُروَرٍة، َوإِْن فُِرَضا َعلَى اْْلِ

ُ تََعالَى }َوَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم{  ِ قَاَل َّللاَّ  يَْفَعْل فَهَُو قَاتٌِل نَْفَسهُ، َوهَُو َعاٍص َّلِلَّ

 -اآلثار:

نَِة. -  قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ََل تُْقَطُع فِي ِعْذٍق، َوََل فِي َعاِم السَّ

َجاَء إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي نَاقٍَة نُِحَرْت، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: هَْل  َعْن أَبَاَن: أَنَّ َرُجَلا  -

 -لََك فِي نَاقَتَْيِن ِعْشَراَوْيِن، ُمْرتَِعتَْيِن، َسِمينَتَْيِن، بِنَاقَتَِك؟ فَإِنَّا ََل نَْقطَُع فِي َعاِم السَّنَِة 

 َواْلُمْرتَِعتَاِن: اْلُمَوطَّأَتَاِن.

 8828ة السَِّرقَة ِمْن ِذي َرِحم محرم[م]َمْسأَلَ 
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  -أقوال الفقهاء:

إْن َسَرَق اِْلَبََواِن ِمْن َماِل اْبنِِهَما، أَْو بِْنتِِهَما فَََل قَطََع َعلَْيِهَما.) َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ، ، ■ 

 ، : َوَكَذلَِك َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابُهُْم، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َوإِْسَحاُق و قَاَل الشَّافِِعيُّ

 اِْلَْجَداُد َواْلَجدَّاُت(

ََل قَْطَع َعلَى اْلَولَِد، َوََل َعلَى اْلبِْنِت فِيَما َسَرقَاهُ ِمْن َماِل اْلَوالَِدْيِن، أَْو اِْلَْجَداِد، أَْو ■ 

 اْلَجدَّاِت.)جميع من سبق عدا مالك وأبو ثور(

، َوأَبُو َحنِيفَةَ،  ََل قَْطَع َعلَى■  ُكلِّ َمْن َسَرَق َماَلا ِِلََحٍد ِمْن َرِحِمِه اْلَمْحَرَمِة.) الثَّْوِريُّ

 َوأَْصَحابُهُ(

ِه، أَْو ■  اْلقَْطُع َواِجٌب َعلَى َمْن َسَرَق ِمْن َولَِدِه، أَْو ِمْن َوالَِدْيِه، أَْو ِمْن َجدَّتِِه، أَْو ِمْن َجدِّ

 قول المؤلف(  َمٍة، أَْو َغْيِر َمْحَرَمٍة.)أهل الظاهر وهِمْن ِذي َرِحٍم َمْحرَ 

ِه ■  َواتَّفَقُوا ُكلُّهُْم أَنَّهُ يُْقطَُع فِيَما َسَرَق ِمْن ِذي َرِحِمِه َغْيِر اْلَمْحَرَمِة، َوفِيَما َسَرَق ِمْن أُمِّ

َضاَعِة، َوإِْخَوتِِه مِ  َضاَعِة، َواْبنَتِِه َواْبنِِه ِمْن الرَّ َضاَعِة.ِمْن الرَّ  ْن الرَّ

 -اآليات و األحاديث واآلثار:

 قوله تعالى }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناا{ -

ا لَِغْيِرنَا. ْحَساَن إلَْيِهَما، َكَما أَْوَجبَهُ َعلَْينَا أَْيضا َ تََعالَى أَْوَجَب اْْلِ  قال المؤلف: فَإِنَّ َّللاَّ

ُ تََعالَى }َوبِاْلَوالَِدْيِن إِحْ  َساناا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي قَاَل َّللاَّ

ْحَساِن إلَى اِْلَبََوْيِن فِي إْسقَاِط اْلقَْطِع  ةا بُِوُجوِب اْْلِ َمةُ اْْليَِة ُحجَّ اْلقُْربَى{ فَإِْن َكانَْت ُمقَدِّ

ةٌ  -إَذا َسَرقَا ِمْن َماِل اْلَولَِد  -َعْنهَُما  ا فَِهَي ُحجَّ فِي إْسقَاِط اْلقَْطِع َعْن ُكلِّ  -َوََل بُدَّ  -أَْيضا

اِحِب بِاْلَجْنِب  بِيِل، َوَعْن اْلَجاِر اْلُجنُِب، َوالصَّ إَذا َسَرقُوا ِمْن  -ِذي قُْربَى، َوَعْن اْبن السَّ

 أَْمَوالِنَا...

 قَْوله تََعالَى }فََل تَقُْل لَهَُما أُفٍّ َوَل تَْنهَْرهَُما{  -

مؤلف: فَلَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن هََذا إْسقَاطُ اْلَحدِّ َعْنهُْم فِي َسِرقٍَة ِمْن َماِل اْلَولَِد، َوََل قال ال

اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَهُْم{ ]الفتح:  ُ تََعالَى يَقُوُل }أَِشدَّ [ َولَْم 8١فِي َغْيِر َذلَِك َوَّللَاَّ

ْحَمِة لِبَْعضِ  قَاَمِة اْلُحُدوِد بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض.يَُكْن ُوُجوُب الرَّ  نَا ُمْسقِطاا ِْلِ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ  صحيح(«)أَْنَت َوَمالَُك ِِلَبِيكَ »ِمْن قَْولِِه  -َصلَّى َّللاَّ

ْيِرهَا... ِِلَنَّهُْم ََل قال المؤلف: َذلَِك َخبٌَر َمْنُسوٌخ، قَْد َصحَّ نَْسُخهُ بِآيَاِت اْلَمَواِريِث َوغَ 

ا  فَإِنَّهُ  -َوهَُو َغْيُر ُمْحتَاٍج إلَْيِه  -يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ اِْلََب إَذا أََخَذ ِمْن َماِل اْبنِِه ِدْرهَما

ِه، أََحبَّ أَْم َكِرهَ  لَْو َكاَن َكَما يُْقَضى بَِذلَِك َعلَى اِْلَْجنَبِيِّ َوََل فَْرَق، وَ  -يُْقَضى َعلَْيِه بَِردِّ
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َدْيِن إَذا َماُل اْلَولَِد لِْلَوالِِد لََما قُِضَي َعلَْيِه بَِردِّ َما أُِخَذ ِمْنهُ... َولَْم يَُخالِْفهُْم أََحٌد فِي أَنَّ اْلَوالِ 

ََل َشْيَء فَ  -اْحتَاَجا فَأََخَذا ِمْن َماِل َولَِدِهَما َحاَجتَهَُما بِاْختِفَاٍء أَْو بِقَْهٍر أَْو َكْيَف أََخَذاهُ 

ا  -َوإِنََّما اْلَكََلُم فِيِهَما إَذا أََخَذا َما ََل َحاَجةَ بِِهَما إلَْيِه  -َعلَْيِهَما، فَإِنََّما أََخَذا َحقَّهَُما  ا ِسر ا إمَّ

ا. ا َجْهرا  َوإِمَّ

ِ تََعالَى }َوَل َعلَى أَْنفُِسُكْم أَْن تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُ  - يُوِت آبَائُِكْم أَْو بُيُوِت قَْوِل َّللاَّ

هَاتُِكْم{  أُمَّ

ََل بِنَصٍّ َوََل  -قال المؤلف: فَإِنَّهُ لَْيَس فِيهَا إْسقَاطُ اْلقَْطِع َعلَى َمْن َسَرَق ِمْن هَُؤََلِء 

ِة؟ فَإَِذا قَالُوا:  َوإِنََّما فِيهَا إبَاَحةُ اِْلَْكِل ََل إبَاَحةُ اِْلَْخِذ بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد ِمنْ  -بَِدلِيٍل  اِْلُمَّ

ْيُن قِْسنَا اِْلَْخَذ َعلَى اِْلَْكِل؟ قُْلنَا لَهُْم: اْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، ثُمَّ لَْو َكاَن َحق اا لََكاَن هََذا ِمْنهُ عَ 

اْلِعلَِّة أَْو فِي َشبٍَه  اْلبَاِطِل؛ ِِلَنَّ اْلقِيَاَس ِعْنَد اْلقَائِلِيَن بِِه قِيَاُس الشَّْيِء َعلَى نَِظيِرِه فِي

ِة  دِّ َعلَى  -ََل ُمِجيُز قِيَاٍس َوََل َمانٌِع  -بَِوْجِه َما، َوََل يَُجوُز ِعْنَد أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ قِيَاُس الضِّ

ِه، َوََل ُمَضادَّةَ أَْكثََر َوِمْن التَّْحِريِم َوالتَّْحلِيِل، َوأَْنتُْم ُمْجِمُعوَن   -النَّاِس  َمَعنَا َوَمعَ  -ِضدِّ

ِة، َواْلَخاِل، َواْلَخالَِة، َواِْلَِب،  ، َواْلَعمَّ َعلَى أَنَّ اِْلَْخَذ لُِعُروِض اِْلَِخ، َواِْلُْخِت، َواْلَعمِّ

ِديِق، ِمْن بُيُوتِِهْم، َونَْقُل َما فِيهَا َحَراٌم، َوأَنَّ اِْلَْكَل َحََلٌل، فََكْيَف اْستَْحلَْلتُْم  ، َوالصَّ َواِْلُمِّ

ا قَْولُهُْم فِي اْْليَِة، َوَكِذبُهُْم قِ  يَاَس ُحْكِم اْلَحَراِم اْلَمْمنُوِع َعلَى ُحْكِم اْلَحََلِل اْلُمبَاِح؟ َوأَمَّ

ِ تََعالَى اِْلَْكَل ِمْن بُيُوِت هَُؤََلِء يَْقتَِضي  فِيهَا، قَْوُل هََذا اْلَجاِهِل اْلُمقَدَِّم " إنَّ إبَاَحةَ َّللاَّ

ِل َمنَاِزلِِهْم بَِغْيِر إْذنِِهْم ". فَلَْيَت ِشْعِري أَْيَن َوَجُدوا هََذا فِي هَِذِه اْْليَِة أَْو فِي إبَاَحةَ ُدُخو

ِديُق َمْنِزَل َصِديقِِه بَِغْيِر إْذنِِه..  َغْيِرهَا؟ فَيَْدُخُل الصَّ

ْوَجْيِن ِمْن اآْلَخِر[م  8821]َمْسأَلَة َسِرقَةُ أََحِد الزَّ

  -أقوال الفقهاء:

 ََل قَْطَع فِي َذلَِك .)الشعبي وأَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ(■ 

َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما اْلقَْطُع فِيَما َسَرَق ِمْن َماِل اْْلَخِر ِمْن ِحْرٍز.) َمالٌِك، َوأَْحَمُد ْبُن ■ 

 َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق، َوأَبُو ثَْوٍر(

َكقَْوِل َمالٍِك،  -َكقَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ ، َواْْلَخُر  -ْقَواٍل: أََحُدهَا َوقَاَل الشَّافِِعيُّ ثَََلثَةَ أَ ■ 

ْوَج إَذا َسَرَق ِمْن َمالِهَا قُِطَعْت يَُدهُ، َوإِْن َسَرقَْت ِهَي ِمْن َمالِِه فَََل قَْطَع  -َوالثَّالُِث  أَنَّ الزَّ

 َعلَْيهَا.

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ  - ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل »أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل َراٍع َعلَى  َعْن َرِعيَّتِِه فَاِْلَِميُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراٍع َوهَُو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َوالرَّ
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ِه َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنهُْم َواْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ َعلَى بَْيِت بَْعلِهَا َوَولَِدهَا َوِهَي َمْسئُولَةٌ َعْنهُْم أَْهِل بَْيتِ 

« َواْلَعْبُد َراٍع َعلَى َماِل َسيِِّدِه َوهَُو َمْسئُوٌل َعْنهُ أَََل ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 

 .)صحيح(

ةا َعلَْيِهْم؛ قال ا يِه، َوهَُو أَْعظَُم ُحجَّ ا اْلَخبَُر اْلَمْذُكوُر فََحقٌّ َواِجٌب ََل يَِحلُّ تََعدِّ لمؤلف: أَمَّ

ا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِِلَنَّهُ  أَْخبََر: أَْن ُكلَّ َمْن َذَكرنَا َراٍع فِيَما َذَكَر، َوأَنَّهُْم َمْسئُولُوَن َعمَّ

فَإِْذ هُْم َمْسئُولُوَن َعْن َذلَِك فَبِيَقِيٍن يَْدِري ُكلُّ ُمْسلٍِم أَنَّهُ لَْم تُبَْح لَهُْم  -َك اُْستُْرُعوا ِمْن َذلِ 

إْن لَْم يَُكونُوا  -السَِّرقَةُ، َواْلِخيَانَةُ، فِيَما اُْستُْوِدُعوهُ َوأُْسلَِم إلَْيِهْم، َوأَنَّهُْم فِي َذلَِك 

ا، َوأَْسَوأُ  -ِد َوَمْن لَْم يُْستَْرَع َكاِْلَْجنَبِيَّْيِن َواِْلَبَاعِ  ا، َوأَْعظَُم ُجْرما فَهُْم بََِل َشكٍّ أََشدُّ إْثما

يَن َحالَةا ِمْن اِْلَْجنَبِيِّيَن، َوأَنَّ َذلَِك َكَذلَِك، فَأَقَلُّ أُُموِرِهْم أَْن يَُكوَن َعلَْيِهْم َما َعلَى اِْلَْجنَبِيِّ 

 ا اْلَخبَِر َعلَى اْلَحقِيقَِة...َوََل بُدَّ؟ فَهََذا ُحْكُم هَذَ 

ةا َعلَْيِهْم؛  ُخوِل " فَأَْعظَُم ُحجَّ ا قَْولُهُْم " إنَّ ِكلَْيِهَما َكاْلُموَدِع، َوَكاْلَمأُْذوِن لَهُ فِي الدُّ َوأَمَّ

ا لَْم يُوَدْع ِعْنَدهُ لَِكْن ِمنْ  َماٍل لُِموَدٍع آَخَر فِي  ِِلَنَّهُْم ََل يَْختَلِفُوَن أَنَّ اْلُموَدَع إَذا َسَرَق ِممَّ

ْذُن  ُخوِل لَْو َسَرَق ِمْن َماٍل ُمْحَرٍز َعْنهُ لِْلَمْدُخوِل َعلَْيِه اْْلِ ِحْرِزِه، َوأَنَّ اْلَمأُْذوَن لَهُ فِي الدُّ

ُخوِل لََوَجَب اْلقَْطُع َعلَْيِهَما ِعْنَدهُْم بََِل ِخََلٍف.  لَهُ فِي الدُّ

ْوَجْيِن فِيَما َسَرَق فَيَْلَزُمهُْم بِهََذا التَّ  دِّ أَْن ََل يُْسقِطُوا اْلقَْطَع َعْن الزَّ ْشبِيِه اْلبَِديِع بِالضِّ

أََحُدهَُما ِمْن اْْلَخِر إَلَّ فِيَما اُْؤتُِمَن َعلَْيِه، َولَْم يُْحَرْز ِمْنهُ، َوإِْن لَْم يَِجْب اْلقَْطُع َعلَى ُكلِّ 

هُ َصاِحبُهُ َعلَْيِه، َوأُْحِرَز َعْنهُ، َكاْلُموَدِع َواْلَمأُْذوِن لَهُ فِي َواِحٍد ِمْنهَُما فِيَما لَْم يَأَْمنْ 

ُخوِل َوََل فَْرَق  : قِيَاُس َساَعٍة ِمْن الدَّْهِر. -الدُّ  َوهََذا قِيَاٌس لَْو َصحَّ

ِ »أن■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد قَاَل لِِهْنَد بِْنِت ُعْتبَةَ  -َرُسوَل َّللاَّ إْذ أَْخبََرْتهُ أَنَّ أَبَا ُسْفيَاَن  َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه السَََّلُم ُخِذي َما يَْكفِيِك َوَولََدِك  -ََل يُْعِطيهَا َما يَْكفِيهَا َوَولََدهَا، فَقَاَل لَهَا 

 .)صحيح(« بِاْلَمْعُروفِ 

ا قَْولُهُْم  فَقٍَة، َوِكْسَوٍة، َوإِْسَكاٍن، إنَّ لَهَا فِي َمالِِه ُحقُوقاا ِمْن َصَداٍق َونَ  -قال المؤلف: أَمَّ

 َوِخْدَمٍة.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْطلََق يََدهَا َعلَى َمالِِه َحْيُث َكاَن ِمْن ِحْرٍز أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

 -يَُوفِّهَا َوإِيَّاهُْم ُحقُوقَهُْم إَذا لَْم  -َغْيِر ِحْرٌز، لِتَأُْخَذ ِمْنهُ َما يَْكفِيهَا َوَولََدهَا بِاْلَمْعُروِف 

فَنََعْم، ُكلُّ هََذا َحقٌّ َواِجٌب، َوهََكَذا نَقُوُل، َولَِكْن ََل يَُشكُّ ُذو ُمْسَكٍة ِمْن ِحسٍّ َسلِيٍم أَنَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ يِه ِمْن َماِل لَْم يُْطلِْق يََدهَا َعلَى َما ََل َحقَّ لَهَا فِ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى َوَرُسولِِه   -َزْوِجهَا، َوََل َعلَى أَْكثََر ِمْن َحقِّهَا، فَإِْذ ََل َشكَّ فِي َذلَِك، فَإِبَاَحةُ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ  ِِلَْخِذ اْلَحقِّ َواْلُمبَاِح لَْيَس فِيِه َدلِيٌل أَْصَلا َعلَى إْسقَاِط ُحُدوِد َّللاَّ

 تََعالَى َعلَى َمْن أََخَذ اْلَحَراَم َغْيَر اْلُمبَاِح..
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ٍة[م ِل َمرَّ  8821]َمْسأَلَة َهْل يُْقطَُع السَّاِرُق فِي أَوَّ

ٍة بُِعُموِم اْلقُْرآِن َكَما َذَكْرنَا .. ِل َمرَّ  قال ابن حزم: فَقَْطُع السَّاِرِق َواِجٌب فِي أَوَّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لنَّبِيَّ أَنَّ ا» - ِ هََذا َعْبٌد  -َصلَّى َّللاَّ أُتَِي بَِعْبٍد قَْد َسَرَق فَقِيَل يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ هََذا َعْبُد بَنِي  َسَرَق َوأُِخَذْت َمَعهُ َسِرقَتُهُ، َوقَاَمْت اْلبَيِّنَةُ َعلَْيِه فَقَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

اٌم، لَْيَس لَهُْم َماٌل َغْيَرهُ، فَتََرَكهُ، قَاَل: ثُمَّ أُتَِي بِِه الثَّانِيَةَ َساِرقاا، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ فََُلٍن، أَْيتَ 

ِل، قَاَل: ثُمَّ أُتَِي بِِه اْلَخاِمَسةَ، فَقَطََع يَدَ  ابَِعةَ، ُكلُّ َذلَِك يَقُوُل فِيِه َكَما قِيَل لَهُ فِي اِْلَوَّ هُ، الرَّ

اِدَسةَ، فَقَطََع ِرْجلَهُ، ثُمَّ السَّابَِعةَ، فَقَطََع يََدهُ، ثُمَّ الثَّاِمنَةَ، فَقَطََع ِرْجلَهُ  ثُمَّ  « أُتَِي بِِه السَّ

 .)ضعيف مرسل(

 8821]َمْسأَلَة ِمْقَداُر َما يَِجُب فِيِه قَْطُع السَّاِرِق[م

  -أقوال الصحابة والفقهاء:

 َمةٌ، قَلَّ أَْو َكثَُر.يُْقطَُع فِي ُكلِّ َما لَهُ قِي■ 

ا ِمْن َغْيِر الذَّهَِب ■  ا، َوأَمَّ ا ِمْن الذَّهَِب فَََل تُْقطَُع اْليَُد فِيِه إَلَّ فِي ُرْبِع ِدينَاٍر فََصاِعدا أَمَّ

 فَفِي ُكلِّ َما لَهُ قِيَمةٌ، قَلَّْت أَْو َكثَُرْت.

ا.ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي ِدْرهٍَم أَْو َما يَُسا■  ا فََصاِعدا  ِوي ِدْرهَما

ا. -أَْو َما يَُساِوي ِدْرهََمْيِن  -ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي ِدْرهََمْيِن ■   فََصاِعدا

ا ِمْن َغْيِر الذَّهَِب فَََل ■  ا، َوأَمَّ ا ِمْن الذَّهَِب فَََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي ُرْبِع ِدينَاٍر فََصاِعدا أَمَّ

إَلَّ فِيَما قِيَمتُهُ ثَََلثَةُ َدَراِهَم، فَإِْن َساَوى ُرْبَع ِدينَاٍر أَْو نِْصَف ِدينَاٍر فَأَْكثََر،  تُْقطَُع اْليَدُ 

ثَََلثَةَ َدَراِهَم، فَََل تُْقطَُع اْليَُد فِيِه َوإِْن َساَوى ثَََلثَةَ َدَراِهَم،  -لُِرْخِص الذَّهَِب  -َولَْم يَُساِو 

 ينَاٍر لَِغََلِء الذَّهَِب فَََل قَْطَع فِيِه.َولَْم يَُساِو ُعْشَر دِ 

ا ِمْن َغْيِر الذَّهَِب، فَُكلُّ َما ■  ا ِمْن الذَّهَِب فَََل تُْقطَُع اْليَُد فِي أَقَلَّ ِمْن ُرْبِع ِدينَاٍر، َوأَمَّ أَمَّ

ا، فَفِيِه اْلقَْطُع، فَإِْن َساَوى َعَشَرةَ َدَرا  -أَْو أَْكثََر أَْو أَقَلَّ  -ِهَم يَُساِوي ُرْبَع ِدينَاٍر فََصاِعدا

 -َوََل يَُساِوي ُرْبَع ِدينَاٍر لَِغََلِء الذَّهَِب، أَْو َساَوى ُرْبَع ِدينَاٍر َولَْم يَُساِو نِْصَف ِدْرهٍَم 

 فَاْلقَْطُع فِي ُكلِّ َذلَِك. -لُِرْخِص الذَّهَِب 

ا ِمْن الذَّهَِب فَََل قَْطَع فِي أَقَلَّ ِمْن رُ ■  ا أَمَّ ْبِع ِدينَاٍر، َوتُْقطَُع فِي ُرْبِع ِدينَاٍر فَأَْكثََر، َوأَمَّ

ِمْن َغْيِر الذَّهَِب، فَإِْن َساَوى ُرْبَع ِدينَاٍر َولَْم يَُساِو ثَََلثَةَ َدَراِهَم، أَْو َساَوى ثَََلثَةَ َدَراِهَم 

يَُساِو ُرْبَع ِدينَاٍر َوََل ثَََلثَةَ َدَراِهَم، فَََل  َولَْم يَُساِو ُرْبَع ِدينَاٍر، قُِطَع فِي ُكلِّ َذلَِك، َوإِْن لَمْ 

 قَْطَع فِيِه.
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 ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي أَْربََعِة َدَراِهَم أَْو َما يَُساِويهَا فََصاِعداا.■

ا.■   ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي ثُلُِث ِدينَاٍر أَْو َما يَُساِويه فََصاِعدا

ا.ََل تُْقطَُع الْ ■   يَُد إَلَّ فِي َخْمَسِة َدَراِهَم أَْو يَُساِويهَا فََصاِعدا

ا.■  ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي ِدينَاِر َذهٍَب أَْو َما يَُساِويه فََصاِعدا

ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي ِدينَاِر َذهٍَب، أَْو َعَشَرِة َدَراِهَم، أَْو َما يَُساِوي أََحَد اْلَعَدَدْيِن ■

ا َوََل َعَشَرةَ َدَراِهَم، لَْم تُْقطَْع.فَ  ا، فَإِْن لَْم يَُساِو ََل ِدينَارا  َصاِعدا

ا، َوََل تُْقطَُع فِي ■ ََل تُْقطَُع اْليَُد إَلَّ فِي َعَشَرِة َدَراِهَم َمْضُروبٍَة، أَْو َما يَُساِويهَا فََصاِعدا

.  أَقَلَّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ عَ  - ُ السَّاِرَق يَْسِرُق »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ لََعَن َّللاَّ

 )صحيح(« اْلبَْيَضةَ فَتُْقطَُع يَُدهُ َويَْسِرُق اْلَحْبَل فَتُْقطَُع يَُدهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ  - انِي ِحيَن »قَاَل  أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ ََل يَْزنِي الزَّ

يَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمٌن َوََل يَْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن 

َرهُْم َوهَُو يَْشَربُهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن َوََل يَْنتَِهُب نُْهبَةا َذاَت َشَرٍف يَْرفَُع النَّاُس إلَْيِه فِيهَا أَْبَصا

 صحيح(«)ُمْؤِمنٌ 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ََل تُْقطَُع يَُد السَّاِرِق إَلَّ فِي »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ا  .)صحيح(« ُرْبِع ِدينَاٍر فََصاِعدا

ِة، َوَعْن ُعُموِم النُُّصوِص الَّتِي قال المؤلف: فََخَرَج الذَّهَُب بِهََذا اْلَخبَِر َعْن ُجْملَِة اْْليَ 

َذَكْرنَا قَْبُل، َوَوَجَب اِْلَْخُذ بُِكلِّ َذلَِك، َوأَْن يُْستَْثنَى الذَّهَُب َعْن َسائِِر اِْلَْشيَاِء، فَََل تُْقطَُع 

ا، َوََل تُْقطَُع فِي أَقَلَّ ِمنْ  َذلَِك ِمْن الذَّهَِب  اْليَُد إَلَّ فِي ُرْبِع ِدينَاٍر بَِوْزِن َمكَّةَ فََصاِعدا

ةا.  َخاصَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ أَنَّ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يََد السَّاِرِق لَْم تَُكْن تُْقطَُع َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

أَنَّ يََد السَّاِرِق لَْم فِي أَْدنَى ِمْن ثََمِن َحَجفٍَة أَْو تُْرٍس، ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما يَْوَمئٍِذ ُذو ثََمٍن، وَ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَُكْن تُْقطَُع َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  صحيح(«)فِي الشَّْيِء التَّافِهِ  -َصلَّى َّللاَّ

 المؤلف: فََصحَّ بِهََذا اْلَخبَِر أَْحَكاٌم ثَََلثَةٌ: لقا

فِيَما يَُساِوي ثََمَن َحْجفٍَة أَْو  -َسِرقَِة َما ِسَوى الذَّهَِب أَنَّ اْلقَْطَع إنََّما يَِجُب فِي  -أََحُدهَا 

 قَلَّ َذلَِك أَْو َكثَُر ُدوَن تَْحِديٍد. -تُْرٍس 
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ا ََل قِيَمةَ لَهُ أَْصَلا  -َوالثَّانِي  . -َوهَُو التَّافِهُ  -أَنَّ َما ُدوَن َذلَِك ِممَّ  ََل يُْقطَُع فِيِه أَْصَلا

اُن َكِذِب َمْن ادََّعى أَنَّ ثََمَن اْلِمَجنِّ الَِّذي فِيِه اْلقَْطُع، إنََّما هَُو ِمَجنٌّ َواِحٌد بَيَ  -َوالثَّالُِث 

ُ تََعالَى َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمْعُروٌف، َوهَُو الَِّذي ُسِرَق، فَقَطََع فِيِه النَّبِيُّ   بَِعْينِهِ  -َصلَّى َّللاَّ

ْت بِأَنَّ اْلُمَراَعى فِي َذلَِك ثََمُن َحْجفٍَة أَْو تُْرٍس، َوِكََلهَُما ُذو ثََمٍن، فَلَْم ؛ ِِلَنَّ َعائَِشةَ أَْخبَرَ 

يَُخصَّ التُّْرَس ُدوَن اْلَحْجفَِة، َوََل اْلَحْجفَةَ ُدوَن التُّْرِس، َوأَْخبََرْت أَْن ِكلَْيِهَما ُذو ثََمٍن 

 ُدوَن تَْحِديِد الثََّمِن.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ َعْن اْبِن ُعَمَر  - اْلِمْكيَاُل ِمْكيَاُل أَْهِل اْلَمِدينَِة، »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َواْلَوْزُن َوْزُن أَْهِل َمكَّةَ 

ِعيِر اْلُمْجَمِل  : اْثنَاِن َوثََمانُوَن َحبَّةا ِمْن ُحبِّ الشَّ تُْنتََخُب  ََل  -قال المؤلف: فَاْلِمْثقَاُل اْلَمكِّيُّ

ََل قَطََع فِي  -فَُرْبُع ِدينَاٍر: َوْزنُهُ ِعْشُروَن َحبَّةا َونِْصَف َحبٍَّة  -َكبِيَرةٌ َوََل تُتََحرَّ َصِغيَرةٌ 

ْرِف، الَِّذي ََل يَْنَضاُف إلَْيِه َخْلطٌ يَْظهَُر لَهُ فِيِه أَثٌَر  أَقَلَّ ِمْن َذلَِك ِمْن الذَّهَِب اْلَمْحِض الصِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ِمْن َوِرٍق، أَْو نَُحاٍس، أَْو َغْيِر َذلَِك  -أَْو َكثَُر  قَلَّ  -  َوبِاَّلَلَّ

 8821]َمْسأَلَة ِذْكُر أَْعيَاِن اأْلََحاِديِث اْلَواِرَدِة فِي اْلقَْطِع[

ِ »عن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَطََع َرُسوُل َّللاَّ ي ِمَجنٍّ ثََمنُهُ ثَََلثَةُ فِ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َدَراِهمَ 

« ■ ِ ُ  -َجاِريَةا َسَرقَْت ِرْكَوةَ َخْمٍر لَْم تَْبلُْغ ثَََلثَةَ َدَراِهَم، فَلَْم يَْقطَْعهَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوََل يُْدَرى َمْن هَُو( -.)ضعيف() َراِويِه أَبُو َحْرَمٍل « -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا: ََل قَْطَع إَلَّ فِي ُرْبِع ِدينَاٍر، أَْو َعَشَرِة َدَراِهَم.)موضوع(ع■   ن اْبِن َمْسُعوٍد ُمْسنَدا

 8821]َمْسأَلَة ِذْكُر َما يُْقطَُع ِمْن السَّاِرِق[م

نَّةُ، بِقَْطِع يَِد السَّاِرِق ََل بِقَْطِع ِرْجلِ  ِه، فَََل قال ابن حزم : فَإِْذ إنََّما َجاَء اْلقُْرآُن، َوالسُّ

، َوهََذا َما ََل إْشَكاَل فِيِه  ِ. -يَُجوُز قَْطُع ِرْجلِِه أَْصَلا  َواْلَحْمُد َّلِلَّ

ا َواِحَدةا،  ُجُل، أَْو اْلَمْرأَةُ، أَْن يَْقطََع ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما يَدا فََوَجَب ِمْن هََذا إَذا َسَرَق الرَّ

نَِّة، فَإِْن َسَرَق فِي فَإِْن َسَرَق أََحُدهَُما ثَانِيَةا قُ  ِطَعْت يَُدهُ الثَّانِيَةُ، بِالنَّصِّ ِمْن اْلقُْرآِن، َوالسُّ

هُ، َحتَّى يَْصلَُح َحالُهُ  َر، َوثُقَِّف، َوُمنَِع النَّاُس ُضرَّ  الثَّالِثَِة ُعذِّ

 -أقوال الفقهاء :

 ُع ِمْنهُ َشْيٌء.)عطاء(ََل تُْقطَُع إَلَّ اْليَُد اْلَواِحَدةُ فَقَْط، ثُمَّ ََل يُْقطَ ■ 

ْجُل.) ربيعة بعض أهل الظاهر وهو قول المؤلف(■   تُْقطَُع اْليَُد، ثُمَّ اْليَُد، َوََل تُْقطَُع الرِّ
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اِد ْبِن أَبِي ■  ْجُل ِمْن ِخََلٍف، ثُمَّ ََل يُْقطَُع ِمْنهُ َشْيٌء.)على وَحمَّ ََل يُْقطَُع ِمْنهُ إَلَّ اْليَُد َوالرِّ

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوأَْصَحابِِهْم( ُسلَْيَماَن،  َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

ْجُل اِْلُْخَرى.■   تُْقطَُع اْليَُد، ثُمَّ الرِّ

 تُْقطَُع يَُدهُ، ثُمَّ ِرْجلُهُ ِمْن ِخََلٍف، ثُمَّ ِرْجلُهُ الثَّانِيَةُ.■ 

 -اآلثار :

ِ ْبِن َسلََمةَ: أَنَّ َعلِيَّ ■  ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بَِساِرٍق فَقَطََع يََدهُ، ثُمَّ أُتَِي بِِه َعْن َعْبِد َّللاَّ

أَْو فَقَطََع ِرْجلَهُ، ثُمَّ أُتَِي بِِه الثَّالِثَةَ، فَقَاَل: إنِّي أَْستَْحيِي أَْن أَْقطََع يََدهُ، فَبَأْي َشْيٍء يَأُْكُل، 

 َربَهُ َوَحبََسهُ.)صحيح(أَْقطََع ِرْجلَهُ فََعلَى أَيِّ َشْيٍء يَْعتَِمُد؟ فَضَ 

ْجِل ■  فَأََراَد أَْن يَْقطََعهُ،  -يُقَاُل لَهُ: َسُدوٌم  -أُتَِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب بَِرُجٍل أَْقطَِع اْليَِد َوالرِّ

 فَقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: إنََّما َعلَْيِه قَْطُع يَِدِه َوِرْجلِِه، فََحبََسهُ ُعَمُر.

نَْجَدةُ ْبُن َعاِمٍر إلَى اْبِن َعبَّاٍس: السَّاِرُق يَْسِرُق فَتُْقطَُع يَُدهُ، ثُمَّ يَُعوُد فَتُْقطَُع يَُدهُ َكتََب ■ 

ُ تََعالَى }فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما{ ]المائدة:  [ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: بَلَى، َولَِكنَّ ٢2اِْلُْخَرى، قَاَل َّللاَّ

 ٍف.)في غاية الصحة(يََدهُ َوِرْجلَهُ ِمْن ِخََل 

 قال المؤلف: َويَْحتَِمُل قَْوُل اْبِن َعبَّاٍس هََذا َوْجهَْيِن:

َ تََعالَى قَاَل هََذا، َولَِكنَّ اْلَواِجَب قَْطُع يَِدِه َوِرْجلِِه  -أََحُدهَُما  ا  -بَلَى، إنَّ َّللاَّ َويَْحتَِمُل أَْيضا

َ تََعالَى قَاَل هََذا  - ْجَل، َوهََذا  -َوهَُو اْلَحقُّ  -بَلَى، إنَّ َّللاَّ ْلطَاَن يَْقطَُع اْليََد َوالرِّ َولَِكنَّ السُّ

هَُو الَِّذي ََل يَُجوُز أَْن يُْحَمَل قَْوُل اْبِن َعبَّاٍس َعلَى َغْيِرِه أَْلبَتَّةَ؛ ِِلَنَّهُ ََل  -اْلَوْجهُ الثَّانِي 

ِ تََعالَى ثُمَّ يَُخالِفُهُ َويَُعاِرُضهُ.يَُجوُز أَْن يَُكوَن اْبُن َعبَّاٍس يَُحقُِّق أَنَّ   هََذا قَْوُل َّللاَّ

ْجِل، ََل يَُزاُد َعلَى َذلَِك.■  نَِّة إَلَّ قَْطُع اْليَِد َوالرِّ : فَلَْم يَْبلُْغنَا فِي السُّ ْهِريُّ  قَاَل الزُّ

ْجِل َشْيٌء إَلَّ َعْن أَبِي بَكْ ■  ٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، قال المؤلف : َولَْم يُْرَو فِي قَْطِع الرِّ

، َويَْعلَى ْبِن ُمْنيَةَ.  َوَعلِيٍّ

َوايَةُ َعْن ُعْثَماَن  ا الرِّ . -فَأَمَّ  فَََل تَِصحُّ

َوايَةُ َعْن أَبِي بَْكٍر  ا الرِّ ْجِل الثَّانِيَِة فِي السَِّرقَِة  -َوأَمَّ فَقَْد َجاَء َعْنهُ أَنَّهُ أََراَد قَْطَع الرِّ

 َوهُْم ََل يَقُولُوَن بِهََذا. -الثَّالِثَِة 

ْجِل الثَّانِيَِة، َوََل اْليَِد الثَّانِيَِة. -َوَصحَّ َعْن َعلِيٍّ   أَنَّهُ لَْم يََر قَْطَع الرِّ

ْجِل، ■   ْجِل بَْعَد اْليَِد َوالرِّ ِد ْبُن أَبِي بَْكٍر َعْن أَبِيِه، قَاَل: أََراَد أَبُو بَْكٍر قَْطَع الرِّ وعن ُمَحمَّ

نَّةُ فِي اْليَِد.)صحيح(  فَقَاَل ُعَمُر: السُّ
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ُ َعْنهُ  -قال المؤلف : فَهََذا ُعَمُر  نَّةَ إَلَّ فِي الْ  -َرِضَي َّللاَّ  يَِد.لَْم يََر السُّ

 قاعدة أصولية : سنة الخلفاء الراشدين الواجب اتباعها ما هي ؟ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال ابن حزم: فَإِْن قَاَل قَائٌِل: قَْد َجاَء َعْن َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اِشِديَن ِمْن بَْعِدي؟» ُ  -ْلنَا: ُسنَّةُ اْلُخلَفَاِء قُ « َعلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ َرِضَي َّللاَّ

ا َما َعِملُوهُ -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِهَي اتِّبَاُع ُسنَّتِِه  -َعْنهُْم  بِاْجتِهَاٍد فَََل يَِجُب اتِّبَاُع  -، َوأَمَّ

 اْجتِهَاِدِهْم فِي َذلَِك.

بَْيِر، َوَخالِِد ْبِن اْلَولِيِد، َوقَْد َصحَّ َعْن أَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعلِيٍّ  ، َواْبِن الزُّ

 َواْلَحنَفِيُّوَن، َواْلَمالِِكيُّوَن، َوالشَّافِِعيُّوَن، ََل يَقُولُوَن بَِذلَِك. -َوَغْيِرِهْم: اْلقََوُد ِمْن اللَّْطَمِة 

ْجَماُع ِعْنَدنَا إَلَّ الَِّذي تَيَقََّن أَنَّ  ا نَْحُن فَلَْيَس اْْلِ لُهُْم َعْن آِخِرِهْم قَالُوا بِِه، َوَعِملُوهُ، َوأَمَّ هُْم أَوَّ

ْجَماُع  ا هَُو اْْلِ
بُوهُ، ُدوَن ُسُكوٍت ِمْن أََحٍد ِمْنهُْم، َوََل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد ِمْنهُْم، فَهََذا َحق ا َوَصوَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -  َوبِاَّلَلَّ

 8822]َمْسأَلَة ِصفَةُ قَْطِع اْليَِد[م

ال ابن حزم: قَالُوا: َواْليَُد فِي لَُغِة اْلَعَرِب اْسٌم يَقَُع َعلَى َما بَْيَن اْلَمْنِكِب إلَى طََرِف ق

ا َكَما َذَكْرنَا َعْنهُْم  -اِْلََصابِِع، َوهََذا  ،  -َوإِْن َكاَن أَْيضا ا تَقَُع َعلَى اْلَكفِّ فَإِنَّ اْليََد أَْيضا

َصابِِع إلَى اْلُمْرفَِق، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَإِنََّما يَْلَزُمنَا أَقَلُّ َما يَقَُع َعلَْيِه َوتَقَُع َعلَى َما بَْيَن اِْلَ 

َمةٌ قَْطُعهَا قَْبَل السَِّرقَِة، َكَما َجاَء النَّصُّ بِقَْطِع اْليَِد، فََواِجٌب أَْن ََل   اْسُم يٍَد؛ ِِلَنَّ اْليََد ُمَحرَّ

، يَْخُرَج ِمْن التَّْحِريِم ا ِم َشْيٌء، إَلَّ َما تُيُقَِّن ُخُروُجهُ، َوََل يَقِيَن إَلَّ فِي اْلَكفِّ ْلُمتَيَقَِّن اْلُمتَقَدِّ

 فَََل يَُجوُز قَْطُع أَْكثََر ِمْنهَا.

ِم بَِما أََمَر، إْذ يَقُوُل تََعالَى }فَلَْم تَجِ  َ تََعالَى إْذ أََمَرنَا فِي التَّيَمُّ ُدوا َماءا َوهََكَذا َوَجْدنَا َّللاَّ

ا طَيِّباا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ{ ]المائدة:  ُموا َصِعيدا  [٦فَتَيَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَفَسََّر َرُسوُل َّللاَّ ِ تََعالَى بِِذْكِر اِْلَْيِدي هَاهُنَا،  -َصلَّى َّللاَّ ُمَراَد َّللاَّ

 ْط، َعلَى َما قَْد أَْوَرْدنَاهُ.َوأَنَّهُ اْلَكفَّاِن فَقَ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ، َوبَْيَن َحدِّ اْلَعْبِد  -َصلَّى َّللاَّ اْلفَْرُق بَْيَن َحدِّ اْلُحرِّ

، َعلَى أَنَّ َحدَّ اْلَعبْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعلَى َما قَْد َذَكْرنَاهُ فَإِْذ قَْد نَصَّ  ِد بِِخََلِف َحدِّ اْلُحرِّ

، َوََل إْجَماٍع.  فَهََذا ُعُموٌم ََل يَْنبَِغي أَْن يَُخصَّ ِمْنهُ َشْيٌء بَِغْيِر نَصٍّ

أَْن تُْقطََع أَنَاِملُهُ فَقَْط، َوهَُو نِْصُف اْليَِد فَقَْط، َوإِْن َسَرَق  -إْن َسَرَق اْلَعْبُد  -فَاْلَواِجُب 

ا فِي اْلُمَحاَربَِة فَتُْقطَع يَُد اْلُحرِّ ِمْن  -هُ ِمْن اْلُكوِع هَُو اْلِمْفَصُل اْلُحرُّ قُِطَعْت يَدُ  َوأَمَّ

اْلِمْفَصِل، َوِرْجلُهُ ِمْن اْلِمْفَصِل، َوتُْقطَُع ِمْن اْلَعْبِد أَنَاِملُهُ ِمْن اْليَِد، َونِْصُف قََدِمِه ِمْن 
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ُ َعْنهُ  -ي طَالٍِب َكَما ُرِوَي َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِ  -السَّاِق  نَأُْخُذ ِمْن قَْوِل ُكلِّ قَائٍِل  -َرِضَي َّللاَّ

، َونَْتُرُك َما لَْم يَُوافِقُهُ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق... -َما َوافََق النَّصَّ  َوبِاَّلَلَّ

نَِّة، إَلَّ   أَنَّنَا نَْستَِحبُّ قَْطَع َوََل نَصَّ إَلَّ ُوُجوُب قَْطِع اْليَِد، أَْو اِْلَْيِدي، فِي اْلِكتَاِب َوالسُّ

ُن فِي َشأْنِِه ُكلِّهِ »أَنَّهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْليَِميِن، لِْْلَثَِر َعْنهُ   « .َكاَن يَِجُب التَّيَمُّ

  -أقوال الصحابة والفقهاء :

ْجِل.)على رض■   ى َّللا عنه(قَْطِع اِْلََصابِِع ِمْن اْليَِد، َوقَْطِع نِْصِف اْلقََدِم ِمْن الرِّ

 يقَْطِع ُكلِّ َذلَِك ِمْن اْلِمْفَصِل.)عمر رضى َّللا عنه(■ 

 تقَْطَع اْليَِد ِمْن اْلِمْرفَِق، أَْو اْلَمْنِكِب.)الخوارج(■ 

 يبدأ باليد اليسرى فتقطع .) على و َمالٌِك، َوأَبُو َحنِيفَةَ(■

 يبدأ باليد اليمنى فتقطع.■

 8821ةَ َهْل تقطع يَده[ م]َمْسأَلَة ِمْن َجَحَد اْلَعاِريَّ 

ِمْن  -َسَواٌء َسَواٌء  -قال ابن حزم: فَتُْقطَُع يَُد اْلُمْستَِعيِر اْلَجاِحِد َكَما تُْقطَُع ِمْن السَّاِرِق 

 ِ ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الذَّهَِب فِي ُرْبِع ِدينَاٍر ََل فِي أَقَلَّ  ََل قَْطعَ » -َصلَّى َّللاَّ

ا  « .إَلَّ فِي ُرْبِع ِدينَاٍر فََصاِعدا

؛ ِِلَنَّهُ قَْطٌع فِي َماٍل أُِخَذ اْختِفَاءا -قَلَّْت أَْو َكثُْرت  -َوفِي َغْيِر الذَّهَِب فِي ُكلِّ َما لَهُ قِيَمةٌ 

 ََل ُمَجاِهَرةا.

ْجَماِع اِْلََمِة ُكلِّهَا َعلَى أَنَّ  ُجِل، ِْلِ ُجِل فِي َذلَِك َكُحْكِم اْلَمْرأَِة،  َوتُْقطَُع اْلَمْرأَةُ َكالرَّ ُحْكَم الرَّ

َوِمْن ُمْسقٍِط اْلقَْطَع َعْنهَا، َوِمْن ُموِجٍب اْلقَْطَع َعلَْيهَا، َوََل قَْطَع فِي َذلَِك إَلَّ بِبَيِّنٍَة تَقُوُم 

ْقَراِر بَِذلَِك، فَإِْن عَ  ةا أُْخَرى قُِطَعْت اْليَُد بِاِْلَْخِذ، َوالتَّْملِيِك، َمَع اْلَجْحِد، أَْو اْْلِ اَد َمرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اِْلُْخَرى؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  أََمَر بِقَْطِع يَِدهَا . -َصلَّى َّللاَّ

  -األحاديث واآلثار :

تَاَع فَتَْجَحُدهُ، َكانَْت اْمَرأَةٌ َمْخُزوِميَّةٌ تَْستَِعيُر اْلمَ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، قَالَْت ■ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَأََمَر النَّبِيُّ  بِقَْطِع يَِدهَا فَأَتَى أَْهلُهَا أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد فََكلَُّموهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََكلََّم أَُساَمةُ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه  -نَّبِيُّ فِيهَا؟ فَقَاَل لَهُ ال -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، ثُمَّ قَاَم -َوآلِِه َوَسلََّم   -َعلَْيِه السَََّلُم  -: يَا أَُساَمةُ، أَََل أََراك تَُكلُِّم فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ

تََرُكوهُ، َوإَِذا َسَرَق  َخِطيباا فَقَاَل: إنََّما هَلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم بِأَنَّهُ إَذا َسَرَق فِيِهْم الشَِّريفُ 

ٍد لَقَطَْعُت يََدهَا  ِعيُف قَطَُعوهُ، َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو َكانَْت فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ فِيِهْم الضَّ

 )صحيح(« فَقَطََع يََد اْلَمْخُزوِميَّةِ 
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 -اْلَمتَاَع َوتَْجَحُدهُ، فَأََمَر النَّبِيُّ  َكانَْت اْمَرأَةٌ َمْخُزوِميَّةٌ تَْستَِعيرُ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   .)صحيح(« بِقَْطِع يَِدهَا -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  إنَّ اْمَرأَةا َكانَْت تَْستَِعيُر اْلُحلِيَّ لِلنَّاِس ثُمَّ تُْمِسُكهُ، قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

-  ُ ِ َوَرُسولِِه، َوتَُردَّ َما تَأُْخُذ َعلَى اْلقَْوِم، فَقَاَل -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ : لِتَتُْب إلَى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«): قُْم يَا بََِلُل فَُخْذ بِيَِدهَا فَاْقطَْعهَا-َصلَّى َّللاَّ

هُْم َشأُْن اْلَمْخُزوِميَِّة الَّتِي َسَرقَْت، فَقَالُوا: َمْن يَُكلُِّم فِيهَا أَنَّ »َعْن َعائَِشةَ ■  ا أَهَمَّ قَُرْيشا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ؟ فَقَالُوا: َوِمْن يَْجتَِرُئ َعلَْيِه إَلَّ أَُساَمةُ ِحبُّ -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ عَ  -َرُسوِل َّللاَّ ِ -لَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ُ  -؟ فََكلََّمهُ أَُساَمةُ، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ؟ ثُمَّ قَاَم فَاْختََطَب، فَقَاَل: يَا أَيُّهَا النَّاُس  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  أَتَْشفَُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ

ُكْم أَنَّهُْم َكانُوا إَذا َسَرَق فِيِهْم الشَِّريُف تََرُكوهُ، َوإَِذا َسَرَق فِيِهْم إنََّما هَلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبلِ 

ٍد َسَرقَْت لَقَطَْعُت يََدهَا ِ، لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ ِعيُف أَقَاُموا َعلَْيِه اْلَحدَّ، َواَْيُم َّللاَّ « الضَّ

 .)صحيح(

ا َكََلُمهُْم فِي  ْهِريِّ فَََل ُمتََعلََّق لَهُْم بِِه؛ ِِلَنَّ قال المؤلف: أَمَّ َوايَِة َعْن الزُّ اْختََِلِف الرِّ

ْهِريِّ  ا، َوُشَعْيَب ْبَن أَبِي َحْمَزةَ، َرَويَاهُ َعْن الزُّ  -َوهَُما فِي َغايَِة الثِّقَِة َواْلَجََللَِة  -َمْعَمرا

إنَّهَا َكانَْت تَْستَِعيُر اْلَمتَاَع فَتَْجَحُدهُ، فَُذِكَر َذلَِك َوَكَذلَِك أَيُّوُب ْبُن ُموَسى، ُكلُّهُْم يَقُولُوَن: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِلنَّبِيِّ  ِ تََعالَى  -َصلَّى َّللاَّ  -فَأََمَر بِقَْطِع يَِدهَا، َوأَْخبََر أَنَّهُ َحدٌّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ

َوإِْن َكانَا َخالَفَهَُما:  -لَى ُشَعْيِب ْبِن أَبِي َحْمَزةَ َولَْم يَْضطَِرْب َعلَى َمْعَمٍر فِي َذلَِك، َوََل عَ 

 اللَّْيُث، َويُونُُس ْبُن أَبِي يَِزيَد، َوإِْسَماِعيُل ْبُن أَُميَّةَ، َوإِْسَحاُق ْبُن َراِشٍد.

 ِ ُ  -وقال أيضا : ِرَوايَةَ َمْن َرَوى أَنَّهَا اْستََعاَرْت فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ َعلَْيِه َوآلِِه  َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه  -بِقَْطِع يََدهَا، َوِرَوايَةَ َمْن َرَوى أَنَّهَا َسَرقَْت فَأََمَر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اِت الَّتِي بِقَْطِع يَِدهَا: َصِحيَحاِن، ََل َمْغَمَز فِيِهَما؛ ِِلَنَّ ِكلَْيِهَما ِمْن ِرَوايَِة الثِّقَ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

يِن َعلَى َما أَْوَرْدنَا. ةُ فِي الدِّ  تَقُوُم بِهَا اْلُحجَّ

وقال أيضا: فَهََذا اْبُن ُجَرْيٍج يَْحِكي َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر: أَنَّهُ ََل يَُشكُّ أَنَّ الَّتِي َسَرقَْت 

ْيِميِّ أَنَّ الَّتِي اْستََعاَرْت ِهَي بِْنُت ُسْفيَاَن بِْنَت اِْلَْسَوِد ْبِن َعْبِد اِْلََسِد، َويُْخبُِر َعْن بِْشٍر التَّ 

هَُما أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد اِْلََسِد  ُ  -ْبِن َعْبِد اِْلََسِد، َوهَُما اْبنَتَا َعمٍّ َمْخُزوِميَّتَاِن، َعمُّ َرِضَي َّللاَّ

ُ َعْنهَا  -َزْوُج أُمِّ َسلََمةَ  -َعْنهُ  ِ قَْبَل َرسُ  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ  .-َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -َولَِكنَّا نَقُوُل  ةَ -َوبِاَّلَلَّ ةٌ َواِحَدةٌ، فَََل ُحجَّ : هَْبَك أَنَّهَا اْمَرأَةٌ َواِحَدةٌ، َوقِصَّ

َواِة، ََل ِمْن لَْفِظ النَّبِيِّ  فِيهَا؛ ِِلَنَّ ِذْكَر السَِّرقَِة إنََّما هَُو ِمْن لَْفِظ بَْعضِ  ُ  -الرُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -، َوَكَذلَِك ِذْكُر اَِلْستَِعاَرِة، َوإِنََّما لَْفظُ النَّبِيِّ -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ٍد َسَرقَْت لَقَطَْعتُ » -  « .هَالَْو َكانَْت فَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّ
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ُج َعلَى َوْجهَْيِن، يَْعنِي ِذْكَر السَِّرقَِة:  فَهََذا يَُخرَّ

اِوي يََرى أَنَّ اَِلْستَِعاَرةَ َسِرقَةٌ، فَيُْخبُِر َعْنهَا بِلَْفِظ السَِّرقَِة. -أََحُدهَُما   أَْن يَُكوَن الرَّ

ا؛ ِِلَنَّ اْلُمْستَِعيَر هَُو أَنَّ اَِلْستَِعاَرةَ، ثُمَّ اْلَجْحَد  -َواْلَوْجهُ اْْلَخُر  َسِرقَةٌ َصِحيَحةٌ ََل َمَجازا

ي بِاَِلْستَِعاَرِة  إَذا أَتَى َعلَى لَِساِن َغْيِرِه، فَإِنَّهُ ُمْستَِخفٌّ بِأَْخِذ َما أََخَذ ِمْن َماِل َغْيِرِه، يَُورِّ

ا ُمْختَفِياا  ِذِه ِهَي السَِّرقَةُ نَْفُسهَا ُدوَن تََكلٍُّف، فََكاَن فَهَ  -لِنَْفِسِه أَْو لَِغْيِرِه، ثُمَّ يَْملُِكهُ ُمْستَتِرا

ا َذَكْرنَا أَْحَسَن ُخُروٍج، َوَكاَن لَْفظُ َمْن َرَوى " اْلَعاِريَّةَ " ََل يَْحتَِمُل  ا َعمَّ هََذا اللَّْفظُ َخاِرجا

.  َوْجهاا آَخَر أَْصَلا

ا، َوَكذَ  لَِك َعلَى يُونَُس ْبِن يَِزيَد، فَإِْن اللَّْيَث، َويُونَُس، فَإِنَّ اللَّْيَث قَْد اْضطََرَب َعلَْيِه أَْيضا

َوإِْسَماِعيَل، َوإِْسَحاَق لَْيُسوا فَْوَق َمْعَمٍر، َوُشَعْيٍب، فِي اْلِحْفِظ، َوقَْد َوافَقَهَُما اْبُن أَِخي 

ِه. ْهِريِّ َعْن َعمِّ  الزُّ

 ■ ِ ِ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن َجابِِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ لَْيَس َعلَى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

.)ضعيف() اْبَن ُجَرْيٍج لَْم « اْلَخائِِن، َوََل َعلَى اْلُمْختَلِِس، َوََل َعلَى اْلُمْنتَِهِب: قَْطعٌ 

بَْيِر لَْم يَْسَمْعهُ ِمْن َجابٍِر؛  بَْيِر، َوأَنَّ أَبَا الزُّ ِِلَنَّهُ قَْد أَقَرَّ َعلَى نَْفِسِه يَْسَمْعهُ ِمْن أَبِي الزُّ

 بِالتَّْدلِيِس(

نَانِير َهْل تقطع يَده[م   8811]َمْسأَلَة ِمْن يُْقِرض فِي الدََّراِهم َوالدَّ

إيَجاُب اْلقَْطِع فِي قَْرِض الدَّنَانِيِر،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال ابن حزم: َولَْم يَأِْت َعْنهُ 

َراِهِم، َوََل يَ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -قَُع َعلَْيِه اْسُم َساِرٍق َوََل ُمْستَِعيٍر َوالدَّ  َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء :

عليه القطع في ذلك .) عبد َّللا ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز وسعيد بن  -

 المسيب(

 -اآلثار:

بَْيِر ِحيَن قَِدَم َمكَّةَ َوَجَد َرُجَلا يَقْ ■   ِرُض الدََّراِهَم فَقََطَع يََدهُ.)صحيح(أَنَّ اْبَن الزُّ

، قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوهَُو إْذ َذاَك أَِميٌر ■  ْحَمِن التَّْيِميِّ َعْن أَبِي َعْبِد الرَّ

َراِهَم  -َعلَى اْلَمِدينَِة  َربَهُ، َوَحلَقَهُ، َوأََمَر بِِه فَضَ  -َوقَْد ُشِهَد َعلَْيِه  -فَأُتَِي بَِرُجٍل يَْقَطُع الدَّ

َل: فَِطيَف بِِه َوأََمَرهُ أَْن يَقُوَل: هََذا َجَزاُء َمْن يَْقطَُع الدََّراِهَم، ثُمَّ أََمَر بِِه أَْن يَُردَّ إلَْيِه، فَقَا

َذلَِك قَْبَل اْليَْوِم، َوقَْد  أََما إنِّي لَْم يَْمنَعنِي ِمْن أَْن أَْقطََع يََدك إَلَّ أَنِّي لَْم أَُكْن تَقَدَّْمُت فِي

 تَقَدَّْمُت فِي َذلَِك، فََمْن َشاَء فَْليَْقَطْع.)صحيح(
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 -كتاب الخمر:

 ]َمْسأَلَةٌ فِي تَْحِريِم اْلَخْمِر َواْختََِلِف النَّاِس فِي َحدِّ َشاِربَِها[

 -أقوال الصحابة والفقهاء :

-   ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم صَ  -قَالَْت طَائِفَةٌ: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َوإِنََّما  -لَّى َّللاَّ لَْم يَْفِرْض فِيهَا َحد ا

 فََرَضهُ َمْن بَْعَدهُ.

-  ِ ؛ ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَالَْت طَائِفَةٌ: ََل َحدَّ فِيهَا أَْصَلا لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

ا.  يَْفِرْض فِيهَا َحد ا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَالَْت طَائِفَةٌ: بَْل فََرَض َرُسوُل َّللاَّ ا، ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ فِيهَا َحد ا

 فَقَالَْت طَائِفَةٌ: ثََمانِيَن، َوقَالَْت طَائِفَةٌ: أربعين . -اْختَلَفُوا 

ْربَِعيَن فِي اْلَخْمِر هَُو قَْوُل أَبِي بَْكٍر، قال المؤلف: َوَصحَّ بَِما َذَكْرنَا: أَنَّ اْلقَْوَل بِِجْلِد أَ 

ِ ْبِن َجْعفٍَر، بَِحْضَرِة َجِميِع  ، َوَعْبِد َّللاَّ ، َواْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعلِيٍّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم، َوبِِه  -الصَّ ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، وَ  -َرِضَي َّللاَّ َوبِِه  -أَْصَحابُهَُما يَقُوُل الشَّافِِعيُّ

 نَأُْخُذ .

  -األحاديث واآلثار:

ا َعلَى أََحٍد فَيَُموَت فَأَِجُد فِي نَْفِسي إَلَّ  - عن َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َما ُكْنُت ِِلُقِيَم َحد ا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َصاِحَب اْلَخْمِر، فَإِنَّهُ لَْو َماَت َوَدْيتُهُ، َوَذلَِك أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« لَْم يَُسنَّهُ 

فَأََمَر َمْن َكاَن فِي  -أَْو اْبِن النَُّعْيَماِن  -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن اْلَحاِرِث أَنَّهُ قَاَل: ِجيَء بِالنَُّعْيَماَن  -

 فِيَمْن َضَربُوهُ بِالنَِّعاِل.)صحيح( أَْن يَْضِربُوهُ، فَُكْنُت أَنَا  -واْلمر رسول َّللا -اْلبَْيِت 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أُتَِي النَّبِيُّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل  - بَِرُجٍل َشِرَب، فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

اِرُب بِنَْعلِهِ  اِرُب بِيَِدِه، َوِمنَّا الضَّ اِرُب بِثَْوبِِه، اْضِربُوهُ، قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: فَِمنَّا الضَّ ، َوالضَّ

ُ، قَاَل: ََل تَقُولُوا هََذا، ََل تُِعينُوا َعلَْيِه  ا اْنَصَرَف قَاَل بَْعُض اْلقَْوِم: أَْخَزاَك َّللاَّ فَلَمَّ

 .)صحيح(« الشَّْيطَانَ 

ِ »عن السَّائُِب ْبُن يَِزيَد قَاَل  - ُ َعلَْيِه  -ُكنَّا نُْؤتَى بِالشَّاِرِب َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن ِخََلفَِة ُعَمَر، فَنَقُوُم إلَْيِه بِأَْيِدينَا، َونَِعالِنَا، -َوآلِِه َوَسلََّم  ، َوإِْمَرةَ أَبِي بَْكٍر، َوَصْدرا

« لََد ثََمانِينَ َوأَْرِديَتِنَا، َحتَّى َكاَن آِخَر إْمَرِة ُعَمَر، فََجلََد أَْربَِعيَن، َحتَّى إَذا َعتَْوا َوفََسقُوا جَ 

 .)صحيح(
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ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: فََمْن تََعلََّق بِِزيَاَدِة ُعَمَر  َوَمْن َزاَدهَا َمَعهُ َعلَى َوْجِه  -َرِضَي َّللاَّ

ا. ا َواِجباا ُمْفتَِرضا  التَّْعِزيِر، َوَجَعَل َذلَِك َحد ا

َق بَْيَت بَائِِع اْلَخْمِر، َويَجْ  ا؛ ِِلَنَّ ُعَمَر فََعلَهُ فَيَْلَزُمهُ: أَْن يَُحرِّ ا ُمْفتََرضا َوأَْن  -َعَل َذلَِك َحد ا

ا َواِجباا؛ ِِلَنَّ ُعَمَر فََعلَهُ؟ فَإِْن قَاَل: قَْد قَاَل ُعَمُر:  ا َويَْجَعلَهُ َحد ا يَْنفَِي َشاِرَب اْلَخْمِر أَْيضا

ا؟ قِيَل: َوقَْد َجلََد ُعَمَر أَْربَعِ  ُب بَْعَدهُ أََحدا يَن، َوِستِّيَن، فِي اْلَخْمِر، بَْعَد أَْن َجلََد ََل أَُغرِّ

 الثََّمانِيَن، بِأََصحَّ إْسنَاٍد يُْمِكُن ُوُجوَدهُ.

 ، ونَهُ أَْصَلا ابَِعِة، َكَما فََعَل ُعَمُر، فَََل يَُحدُّ َويَْلَزُمهُْم أَْن يَْحلِقُوا َشاِرَب اْلَخْمِر بَْعَد الرَّ

ا َويَْلَزُمهُْم أَْن يُوِجبُوا جَ  َل َعلِي اا َعلَى أَبِي بَْكٍر، أَْو  -َوََل بُدَّ  -لََد ثََمانِيَن أَْيضا َعلَى ِمْن فَضَّ

َل ُعَمَر َعلَى أَبِي بَْكٍر؛ ِِلَنَّ ُعَمَر َوَعلِي اا، قَاََل َذلَِك، بَِحْضَرِة  َعلَى ُعَمَر، َوَعلَى َمْن فَضَّ

َحابَِة.  الصَّ

ِ أَ »َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  - ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -نَّ َرُجَلا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ا، َوَكاَن يُْضِحُك َرُسوَل َّللاَّ ِ َوَكاَن يُلَقَُّب ِحَمارا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن اْسُمهُ َعْبَد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ُ  -َوَكاَن َرُسوُل َّللاَّ ا، فَأََمَر  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ْرِب، فَأُتَِي بِِه يَْوما قَْد َجلََدهُ فِي الشُّ

ُ  -بِِه فَُجلَِد، فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اْلقَْوِم: اللَّهُمَّ اْلَعْنهُ، َما أَْكثََر َما يُْؤتَى بِِه؟ فَقَاَل النَّبِيُّ  َصلَّى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ : ََل تَْلعَ -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِ َما َعلِْمتُهُ إَلَّ يُِحبُّ َّللاَّ ِ  -نُوهُ، فََوَّللَاَّ فَتُُوفَِّي َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  .)صحيح(« َوتِْلَك ُسنَّتَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

اٍت[م  1888]َمْسأَلَة َهْل يُْقتَُل َشاِرُب اْلَخْمِر بَْعَد أَْن يَُحدَّ فِيَها ثَََلَث َمرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال ابن حزم: َوقَْد َصحَّ أَْمُر النَّبِيِّ  ابَِعِة، َولَْم  -َصلَّى َّللاَّ بِقَْتلِِه فِي الرَّ

ِ  -يَِصحَّ نَْسُخهُ، َولَْو َصحَّ لَقُْلنَا بِِه  ةَ فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ  -َوََل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

 -َوَسلََّم  َعلَْيِه َوآلِهِ 

 -أقوال الفقهاء:

 يُْقتَُل . )عبد َّللا بن عمرو بن العاص(■ 

، َوأَبُو َحنِيفَةَ َوَذَكُروا َذلَِك َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، ■ َل قتل عليه .) َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص(

 -األحاديث واآلثار:

ِ  َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِي■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسْفيَاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا َشِربُوا » -َصلَّى َّللاَّ

 اْلَخْمَر فَاْجلُِدوهُْم، ثُمَّ إْن َشِربُوا فَاْجلُِدوهُْم، ثُمَّ إْن َشِربُوا فَاْقتُلُوهُْم.)صحيح(

ُ َعلَْيهِ  -َعْن ُمَعاِويَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ■  إْن َشِرَب »قَاَل فِي َشاِرِب اْلَخْمِر  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ابَِعةَ فَاْضِربُوا ُعنُقَهُ   .)صحيح(« فَاْجلُِدوهُ ثُمَّ إْن َشِرَب فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إْن َشِرَب الرَّ



 

526 
 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ ■  َشِرَب اْلَخْمَر  َمنْ »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ابَِعِة  َذَكَر  -فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إَذا َشِرَب فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إَذا َشِرَب فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إَذا َشِرَب فِي الرَّ

 .)صحيح(« فَاْقتُلُوهُ  -َكلَِمةا َمْعنَاهَا 

 ■ ِ ُ َعلَيْ  -َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َشِرَب اْلَخْمَر » -ِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ابَِعِة فَاْقتُلُوهُ   .)رواية َل يعتمد عليها(« فَاْجلُِدوهُ ثَََلثاا، فَإِْن َعاَد فِي الرَّ

ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن  ا ُشَرْحبِيُل ْبُن أَْوٍس، َوَعْبُد َّللاَّ قال المؤلف : َوقَْد َرَوى هََذا اْلَحِديَث أَْيضا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم .. -ُكلُّهُْم َعْن النَّبِيِّ  -، َوأَبُو ُغطَْيٍف اْلِكْنِديُّ اْلَعاصِ   َصلَّى َّللاَّ

ِ َعْن النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ إَذا َشِرَب »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل فَاْجلُِدوهُ، فَإِْن عَ  ابَِعةَ فَاْقتُلُوهُ، فَأُتَِي الرَّ اَد فَاْجلُِدوهُ، فَإِْن َعاَد فَاْجلُِدوهُ، فَإِْن َعاَد الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ .)ضعيف() لَْم يَْرِوِه َعْن « بَِرُجٍل ِمنَّا فَلَْم يَْقتُْلهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِد ْبِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر أََحٌد ُمتَِّصَلا  ِ اْلبَكَّائِيُّ َعْن ُمَحمَّ ، إَلَّ َشِريٌك اْلقَاِضي، َوِزيَاُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 َوهَُما َضِعيفَاِن( -إِْسَحاَق َعْن اْبِن اْلُمْنَكِدِر 

 ■ ِ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َشِرَب  َمنْ » -َصلَّى َّللاَّ

ابَِعِة  اْلَخْمَر فَاْضِربُوهُ، فَإِْن َعاَد فَاْضِربُوهُ، فَإِْن َعاَد فَاْضِربُوهُ، فَإِْن َعاَد فِي الرَّ

ِ  -فَاْضِربُوا ُعنُقَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََضَرَب َرُسوُل َّللاَّ اتٍ  -َصلَّى َّللاَّ « نَُعْيَماَن أَْربََع َمرَّ

 أَنَّ اْلَحدَّ قَْد ُرفَِع، َوأَنَّ اْلقَْتَل قَْد ُرفَِع.)ضعيف( .فََرأَى اْلُمْسلُِمونَ 

 ■ ِ ثَهُ أَنَّهُ بَلََغهُ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَبِيَصةَ ْبَن ُذَؤْيٍب َحدَّ أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إْن َشِرَب فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إْن إْن َشِرَب فَاْجلُِدوهُ، ثُمَّ إْن َشِرَب »لَِشاِرِب اْلَخْمِر 

ابَِعِة فََجلََدهُ  -َشِرَب فَاْقتُلُوهُ  اٍت، فََجلََدهُ، ثُمَّ أُتَِي بِِه فِي الرَّ فَأُتَِي بَِرُجٍل قَْد َشِرَب ثَََلَث َمرَّ

 « .َوَوَضَع اْلقَْتَل َعْن النَّاسِ  -

ِ  أَنَّ »َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُجَلا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ا، َوَكاَن يُْضِحُك َرُسوَل َّللاَّ ِ، َوَكاَن يُلَقَُّب ِحَمارا ُ َعلَْيِه  -َكاَن اْسُمهُ َعْبَد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوآلِِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى  -َوَكاَن َرُسوُل َّللاَّ ْرِب، فَأُتَِي  -َّللاَّ قَْد َجلََدهُ فِي الشُّ

ا فَأََمَر بِِه فَُجلَِد، فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اْلقَْوِم: اللَّهُمَّ اْلَعْنهُ، َما أَْكثََر َما يُْؤتَى بِِه؟ فَقَ  اَل بِِه يَْوما

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه وَ  -َرُسوُل َّللاَّ َ -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ ِ َما َعلِْمتُهُ إَلَّ يُِحبُّ َّللاَّ : ََل تَْلَعنُوهُ، فََوَّللَاَّ

 صحيح(«)َويُِحبُّ َرُسولَهُ 

اٍت ■   -َعْن قَبِيَصةَ ْبِن ُذَؤْيٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َجلََد أَبَا ِمْحَجٍن فِي اْلَخْمِر ثََمانِي َمرَّ

ا . َوُرِوَي نَْحُو َذلَِك َعْن َسِعيدٍ   أَْيضا

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّهُ قَاَل: اْئتُونِي بَِرُجٍل أُقِيَم َعلَْيِه َحدٌّ فِي اْلَخْمِر، ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

 فَإِْن لَْم أَْقتُْلهُ فَأَنَا َكاِذٌب.)صحيح(
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 8811طين[مي]َمْسأَلَة َهْل يحد َشاِرب الخل

ْهَو قال ابن حزم: قَْد َذَكْرنَا "  طََب، َوالزَّ فِيَما يَِحلُّ َويَْحُرُم ِمْن اِْلَْشِربَِة " أَنَّ التَّْمَر َوالرُّ

بِيَب، هَِذِه اْلَخْمَسةُ  ةٌ ُدوَن َسائِِر اِْلَْشيَاِء  -َواْلبُْسَر، َوالزَّ يَِحلُّ أَْن يُْنبََذ ُكلُّ َواِحٍد  -َخاصَّ

ََل ِمْنهَا َوََل ِمْن  -يُْنبََذ َشْيٌء ِمْنهَا َمَع َشْيٍء آَخَر  ِمْنهَا َعلَى اْنفَِراِدِه، َوََل يَِحلُّ أَنْ 

 فِي اْلَعالَِم. -َسائِِرهَا 

ََل بَِشْيٍء آَخَر َوََل بِنَبِيِذ  -بَْعَد ِطيبِِه أَْو قَْبَل ِطيبِِه  -َوأَنَّهُ ََل يَِحلُّ أَْن يُْخلَطَ نَبِيُذ َشْيٍء 

ا َما َعَدا هَِذِه اْلَخْمَسةَ فََجائٌِز أَْن يُْنبََذ  -ِمْن َغْيِرهَا ََل ِمْنهَا َوََل  -َشْيٍء آَخَر  ، َوأَمَّ أَْصَلا

ا أَْو َعِصيُر اْثنَْيِن  ا، َوأَْن يُْخلَطَ نَبِيُذ اْثنَْيِن ِمْنهَا فََصاِعدا ْيئَاِن َواِْلَْكثَُر َمعا ِمْنهَا الشَّ

نََن اْلَواِرَدةَ فِي ا، َوبَيَّنَّا السُّ ا َذَكْرنَا  فََصاِعدا َمْيِن ِممَّ َذلَِك، فََمْن َشِرَب ِمْن اْلَخلِيِطيَن اْلُمَحرَّ

ا،  ا َكالدَِّم، َواْلبَْوِل، َوََل َحدَّ فِي َذلَِك؛ ِِلَنَّهُ لَْم يَْشَرْب َخْمرا َشْيئاا ََل يُْسِكُر فَقَْد َشِرَب َحَراما

ا فَََل َحدَّ فِيِه، َوإِنََّما فِيِه التَّْعِزيُر فَقَْط؛ ِِلَنَّهُ َوََل َحدَّ إَلَّ فِي اْلَخْمِر.... فَإِْن لَْم يَُكْن  َخْمرا

ا.  أَتَى ُمْنَكرا

ا َذَكْرنَا ِمْن َغْيِر َذلَِك إَذا أَْسَكَر فَهَُو َخْمٌر، َوَعلَى َشاِربِِه َحدُّ  ا ُكلُّ َخلِيطَْيِن ِممَّ َوأَمَّ

 اْلَخْمر..

 1881]َمْسأَلَة َمتَى يحد السَّْكَران[م

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُو َحنِيفَةَ(■   ََل يَُحدُّ َحتَّى يَْصُحَو.) ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َوالشَّْعبِيِّ و ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 يُْجلَُد ِحيَن يُْؤَخُذ.■ 

 -األحاديث:

ِ »ِمْن طَِريِق ُعْتبَةَ ْبِن اْلَحاِرِث، َوأَنَِس ْبِن َمالٍِك، َوَغْيِرِهْم: ■  ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، فََضَربَهُ َولَْم يَْنتَِظْر أَْن يَْصُحوَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم   .)صحيح(« أُتَِي بِالشَّاِرِب فَأَقَرَّ

َلَّ قال المؤلف: َوالنَّظَُر ََل يَْدُخُل َعلَى اْلَخبَِر الثَّابِِت، فَاْلَواِجُب أَْن يَُحدَّ ِحيَن يُْؤتَى بِِه، إ

ُر َحتَّى يُِحسَّ  ، َوََل يَْفهََم َشْيئاا، فَيَُؤخَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -أَْن يَُكوَن ََل يُِحسَّ أَْصَلا  َوبِاَّلَلَّ

اَب اْلَخْمِر أَْو َدفََع اْبنَهُ إلَى َكافٍِر فََسقَاهُ َخْمًرا[م  8811]َمْسأَلَة فِيَمْن َجالََس ُشرَّ

ا َمنْ  َسقَى َغْيَرهُ اْلَخْمَر فَََل َحدَّ َعلَْيِه؛ ِِلَنَّ بََشَرتَهُ َحَراٌم، َولَْم يَأِْت  قال ابن حزم: َوأَمَّ

بِإِبَاَحتِهَا بِإِيَجاِب اْلَحدِّ َعلَْيِه، ََل قُْرآٌن، َوََل ُسنَّةٌ َصِحيَحةٌ، َوََل َسقِيَمةٌ، َوََل إْجَماٌع، َوََل 

 قَْوُل َصاِحٍب؟

 -اآلثار عن التابعبن:
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، أَْو َعْن - : أَنَّ اْبَن َعاِمٍر قَاَل: ََل أُوتَى بَِرُجٍل َدفََع اْبنَهُ إلَى يَهُوِديٍّ اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

. ا إَلَّ َجلَْدُت أَبَاهُ اْلَحدَّ ، فََسقَاهُ َخْمرا  نَْصَرانِيٍّ

ا فََسقَاهُْم  -  -َولَْم يَْشَرْب َمَعهُْم  -اْلَخْمَر أَنَّ َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم أُتَِي بَِرُجٍل َصائٍِم َدَعا قَْوما

 فَُجلُِدوا اْلَحدَّ، َوَجلََدهُ َمَعهُْم.

 8811]َمْسأَلَة َمْن أُْكِرهَ َعلَى ُشْرِب اْلَخْمِر أَْو اُْضطُرَّ إلَْيَها[م

، أَْو قال ابن حزم: َمْن أُْكِرهَ َعلَى ُشْرِب اْلَخْمِر، أَْو اُْضطُرَّ إلَْيهَا لَِعطٍَش، أَْو ِعََلجٍ 

 لَِدْفِع َخْنٍق، فََشِربَهَا، أَْو َجِهلَهَا فَلَْم يَْدِر أَنَّهَا َخْمٌر، فَََل َحدَّ َعلَى أََحٍد ِمْن هَُؤََلِء.

يِّ فِي اْلَخْمِر[م مِّ  8811]َمْسأَلَة َحدُّ الذِّ

ٍة ِمْقَداَر اْلُحْكِم َعلَى أَْهِل  ِة َكاْلُحْكِم َعلَى أَْهِل قال ابن حزم: قَْد بَيَّنَّا فِي َمَواِضَع َجمَّ مَّ الذِّ

ْسََلِم.  اْْلِ

ِ{ ]اِلنفال:  يُن ُكلُّهُ َّلِلَّ ِ تََعالَى }َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى َل تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ  [ .٢١لِقَْوِل َّللاَّ

ُ{ ]المائدة:   [ .٢١َولِقَْولِِه تََعالَى }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

ْن ََل يُوقُِن أَنَّهُ يُْبقِيه َحتَّى يَِصيَر َخْمًرا[م  8812]َمْسأَلَة بَْيُع اْلَعِصيِر ِممَّ

ا، فَإِْن تَيَقََّن  ْن ََل يُوقُِن أَنَّهُ يُْبقِيه َحتَّى يَِصيَر َخْمرا قال ابن حزم : َجائٌِز بَْيُع اْلَعِصيِر ِممَّ

ا لَْم يَِحلَّ  ِ تََعالَى }َوتََعاَونُوا َعلَى  أَنَّهُ يَْجَعلُهُ َخْمرا بَْيُعهُ ِمْنهُ أَْصَلا َوفُِسَخ اْلبَْيُع. لِقَْوِل َّللاَّ

[ َوبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ َمْن بَاَع 8اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

ْثِم َواْلُعْدَواِن اْلِعنََب، أَْو التِّيَن، أَْو اْلَخْمَر مِ  ا، فَقَْد أََعانَهُ َعلَى اْْلِ ْن يَتَِّخُذهُ َخْمرا َوهََذا  -مَّ

 ِ ٌم فَقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ٌم بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َوإِْذ هَُو ُمَحرَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُمَحرَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ؟ .« نَا فَهَُو َردٌّ َمْن َعِمَل َعَمَلا لَْيَس َعلَْيِه أَْمرُ »

ٍد  ُ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ : َوَمْن َكَسَر إنَاَء َخْمٍر، أَْو َشقَّ ِزقَّ َخْمٍر، َضِمنَهُ؛ ِِلَنَّهُ لَْم -َرِحَمهُ َّللاَّ

نَاُء َويُْستَْعَمُل فِيَما يَ  َمةٌ، َوقَْد يُْغَسُل اْْلِ ، يَِصحَّ فِي َذلَِك أَثٌَر، َوأَْمَواُل النَّاِس ُمَحرَّ ِحلُّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -فَإِْفَساُدهُ إْفَساٌد لِْلَماِل. فَإِْن قِيَل: إنَّ أَبَا طَْلَحةَ: َوَجَماَعةا ِمْن الصَّ َرِضَي َّللاَّ

-  ِ ةَ فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َكَسُروا َخَوابَِي اْلَخْمِر؟ قُْلنَا: ََل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

هُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َولَْيَس فِي َذلَِك اْلَخبَِر أَنَّهُ  -ِه َوَسلََّم َوآلِ  َواْلَحِديُث  -َعَرَف َذلَِك فَأَقَرَّ

؛ ِِلَنَّهُ ِمْن ِرَوايَِة طَْلٍق، َوََل يُْدَرى َمْن هَُو، َعْن َشَراِحيَل  قَاِق ََل يَِصحُّ الَِّذي فِيِه َشقُّ الزِّ

ٍد  هُوَ  -ْبِن نَُكْيٍل  ُ  -َمْجهُوٌل؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا -َرِحَمهُ َّللاَّ : َوَمْن طََرَح فِي اْلَخْمِر َسَمكا

َ تََعالَى، َوَعلَْيِه التَّْعِزيُر، َِلْستِْعَمالِِه اْلَخْمَر الَِّذي ََل  ا فََجَعلَهَا َمْرياا؟ فَقَْد َعَصى َّللاَّ  َوِمْلحا

، َوََل يَِحلُّ فِيهَا َشْيٌء إَلَّ اْلهَْرُق، فَإِْن أَْدَرَك  يَُجوُز اْستِْعَمالُهَا، َوََل تَِحلُّ  فِي َشْيٍء أَْصَلا

 َولِْلَخْمِر ِريٌح، أَْو طَْعٌم، أَْو لَْوٌن: هََرَق اْلَجِميَع. -َذلَِك 
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 -َوإِْن لَْم يُْدِرْك َذلَِك إَلَّ َوقَْد اْستََحالَْت َولَْم يَْبَق لَهَا أَثٌَر  -َوهََكَذا ُكلُّ َمائٍِع ُخلِطَ فِيِه َخْمٌر 

فَََل يَْفُسُد َشْيٌء ِمْن َذلَِك، َوهَُو َحََلٌل أَْكلُهُ، َوبَْيُعهُ ، َوهَُو لَِمْن َسبََق إلَْيِه ِمْن النَّاِس، ََل 

فََمتَى َسقََط ِمْلُك َصاِحبِِه َعْنهُ، َوإَِذا َسقََط َعْنهُ ِمْلَكهُ: لَْم يَْرِجْع إلَْيِه  -يَْطَرُح اْلَخْمَر  لَِمنْ 

، أَْو إْجَماٍع   .إَلَّ بِنَصٍّ

 التعزير وما َل حد فيه .
ِ تََعالَى َمْحُدوٌد َوََل لَِرُسولِِه إَلَّ فِي َسْبَعةِ   8811أَْشيَاَء[م ]َمْسأَلَةٌ ََل َحدَّ َّلِلَّ

ِ تََعالَى َمْحُدوٌد َوََل لَِرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ََل َحدَّ َّلِلَّ إَلَّ فِي َسْبَعِة أَْشيَاَء،  -َصلَّى َّللاَّ

نَى، َوُشرْ  نَى، َواْلقَْذِف بِالزِّ دَّةُ، َواْلِحَرابَةُ قَْبَل أَْن يُْقَدَر َعلَْيِه، َوالزِّ  -ُب اْلُمْسِكِر َوِهَي: الرِّ

 َوالسَِّرقَةُ، َوَجْحُد اْلَعاِريَِّة. -َسِكَر أَْو لَْم يَْسَكْر 

ا َسائُِر اْلَمَعاِصي  َوِمْن ُجْملَِة َذلَِك أَْشيَاُء،  -َوهَُو اِْلََدُب  -فَإِنَّ فِيهَا التَّْعِزيُر فَقَْط  -َوأَمَّ

ا وَ  ِميَن َحد ا ُ تََعالَى  -اِجباا نَْذُكُرهَا َرأَى فِيهَا قَْوٌم ِمْن اْلُمتَقَدِّ ةَ َمْن  -إْن َشاَء َّللاَّ َونَْذُكُر ُحجَّ

ةَ َمْن لَْم يََرهُ لِيَلُوَح اْلَحقُّ فِي َذلَِك  ِ تََعالَى  -َرأَى فِيهَا اْلَحدَّ َوُحجَّ َكَما فََعْلنَا فِي  -بَِعْوِن َّللاَّ

ْكرُ  ، َواْلقَْذُف بِاْلَخْمِر، َوالتَّْعِريُض، َوُشْرُب الدَِّم، َوأَْكُل َسائِِر ِكتَابِنَا: َوتِْلَك اِْلَْشيَاُء: السُّ

ْذُف اْلِخْنِزيِر، َواْلَمْيتَِة، َوفِْعُل قَْوِم لُوٍط، َوإِْتيَاُن اْلبَِهيَمِة، َواْلَمْرأَةُ تَْستَْنِكُح اْلبَِهيَمةَ، َواْلقَ 

ََلةِ  َغْيَر َجاِحٍد لَهَا، َواْلفِْطُر فِي َرَمَضاَن َكَذلَِك،  بِاْلبَِهيَمِة، َوُسْحُق النَِّساِء، َوتَْرُك الصَّ

ْحُر.  َوالسِّ

ُ تََعالَى َذاِكُروَن ُكلَّ َذلَِك بَاباا بَاباا.  َونَْحُن إْن َشاَء َّللاَّ

ا يحد السَّْكَران[م  8111]َمْسأَلَة ِممَّ

بِيِب إَذا طُبَِخ، َوُشرْ  َب نَقِيِع التَّْمِر إَذا طُبَِخ، َوُشْرَب أَبَاَح أَبُو َحنِيفَةَ ُشْرَب نَقِيِع الزَّ

فَهَُو ِعْنَدهُ َحََلٌل، َوََل  -َوإِْن أَْسَكَر ُكلُّ َذلَِك  -َعِصيِر اْلِعنَِب إَذا طُبَِخ َحتَّى يَْذهََب ثُلُثَاهُ 

.َوإِْن َسِكَر ِمْن َشْيٍء  -َحدَّ فِيِه َما لَْم يَْشَرْب ِمْنهُ اْلقَْدَر الَِّذي يُْسِكُر   ِمْن َذلَِك فََعلَْيِه اْلَحدُّ

َوإِْن َشِرَب نَبِيَذ تِيٍن ُمْسِكٍر، أَْو نَقِيَع َعَسٍل ُمْسِكٍر، أَْو َعِصيَر تُفَّاٍح ُمْسِكٍر، أَْو َشَراَب 

لَِك قَْمٍح، أَْو َشِعيٍر، أَْو ُذَرٍة ُمْسِكٍر: فََسِكَر ِمْن ُكلِّ َذلَِك، أَْو لَْم يَْسَكْر، فَََل َحدَّ فِي ذَ 

ُ تََعالَ  َم َّللاَّ .. ِِلَنَّهُْم، إْن قَالُوا: َحرَّ ا أَْصَلا .. َوهُْم يَقُولُوَن: إنَّ اْلُحُدوَد ََل تُْؤَخُذ قِيَاسا ى أَْصَلا

ا  ا لَْيَس َخْمرا ْكِر ِممَّ اْلَخْمَر فِي اْلقُْرآِن قُْلنَا: نََعْم، فَِمْن أَْيَن َوَجْدتُْم أَْنتُْم اْلَحدَّ فِي السُّ

ْنَدُكْم، بَْل هَُو َحََلٌل ِعْنَدُكْم طَيٌِّب، َوهَُو َمْطبُوُخ َعِصيِر اْلِعنَِب إَذا َذهََب ثُلُثَاهُ، َونَقِيُع عِ 

؟ فَإِْن قَالُوا:  بِيِب، َونَقِيُع التَّْمِر إَذا طُبَِخا، َوََل َخْمَر هَاهُنَا أَْصَلا ِ »الزَّ  -َجلََد َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَيْ   « .السَّْكَراَن إْذ أُتَِي بِهِ  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ْكُر ِمْن َغْيِرهَا، أَْو ِمْن ُكلِّ َشَراٍب، و  اْشَربُوا فِي »َوَرَوْوا َحِديَث اْلَخْمِر بَِعْينِهَا، َوالسُّ

ِ « الظُُّروِف َوََل تَْسَكُروا  تََعالَى التَّْوفِيُق َوَما َكاَن فِي َمْعنَى هَِذِه اِْلَْخبَاِر؟ قُْلنَا لَهُْم: َوبِاَّلَلَّ

ُل َمْن َخالََف َذلَِك، فَإِنَُّكْم ََل تََرْوَن اْلَحدَّ َعلَى َمْن ُوِجَد َسْكَراَن. -  فَأَْنتُْم أَوَّ

ا: فَهَْل َوَجْدتُْم أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَْيضا اَذا َسِكَر؟ فَإِْن قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ لَهُ: َسأَلَهُ ِممَّ
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ا  ِمْن نَبِيِذ َعَسٍل، أَْو َشَراِب َشِعيٍر، أَْو َشَراِب ُذَرٍة، أَْطلَقَهُ، َوقَْد َكاَن ُكلُّ َذلَِك َمْوُجودا

ا َعلَى َعْهِدِه   .-َعلَْيِه السَََّلُم  -َكثِيرا

 هُ.َوإِْن قَاَل لَهُ: ِمْن نَبِيِذ تَْمٍر، أَْو نَقِيِع َزبِيٍب، أَْو َعِصيِر ِعنٍَب: َحدَّ 

هَْل َجاَء هََذا قَطُّ فِي نَْقٍل َصاِدٍق أَْو َكاِذٍب؟ فَأَنَّى لَُكْم هََذا التَّْقِسيُم السَِّخيُف؟.. فَإِْن قَالُوا: 

اِرِب بَِعِصيِر اْلِعنَِب الَِّذي لَْم يُْطبَْخ إَذا َسِكَر، َواْختُلَِف  ْجَماُع َعلَى َحدِّ الشَّ قَْد َصحَّ اْْلِ

ا َكاَن  -ْلنَا لَهُْم: فَِمْن أَْيَن أَْوَجْبتُْم اْلَحدَّ َعلَى َمْن َسِكَر ِمْن نَبِيِذ التَّْمِر فِيَما َعَداهُ؟ قُ  َمْطبُوخا

ْهِو، َوِمْن نَبِيِذ اْلبُْسِر، َوِمْن  -أَْو َغْيَر َمْطبُوٍخ  طَِب َكَذلَِك، َوِمْن نَبِيِذ الزَّ َوِمْن نَبِيِذ الرُّ

بِيِب َكَذلِكَ  ينَا َعْن اْلَحَسِن َوَغْيِرِه: نَبِيِذ الزَّ ، َوََل إْجَماَع فِي ُوُجوِب اْلَحدِّ َعلَْيِه؟ َوقَْد ُروِّ

َوهَُو قَْوُل اْبِن أَبِي  -َوَكَذلَِك َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ  -أَنَّهُ ََل َحدَّ َعلَى السَّْكَراِن ِمْن النَّبِيِذ 

ا قَْولَ  -لَْيلَى  َصاِحٍب، َوََل قَْوَل تَابٍِع بِِمْثِل هََذا التَّْقِسيِم.. فََصحَّ يَقِيناا أَنَّ  َوََل يَِجُدوَن أَبَدا

، َوالتَّْحِريُم، فِي اْلُمْسِكِر  ، َوإِنََّما اْلَحدُّ ْكَر ََل َحدَّ فِيِه أَْصَلا  -َسِكَر ِمْنهُ أَْو لَْم يَْسَكْر  -السُّ

ا  -طَاٍل َوقَْد نَِجُد َمْن يَْسَكُر ِمْن ثَََلثَِة أَرْ  ا َشِديدا َونَِجُد َمْن ََل يَْسَكُر ِمْن  -أَْو أَْربََعٍة ُسْكرا

..  أَِزيَد ِمْن ِعْشِريَن ِرْطَلا ِمْن َخْمٍر، َوََل تَتََغيَُّر لَهُ َحالَةٌ أَْصَلا

 8111]َمْسأَلَة ُشْرُب الدَِّم َوأَْكُل اْلِخْنِزيِر َواْلَمْيتَِة[م

ا؟ فَلَْم نَِجْد لَهُْم َشْيئاا إَلَّ قال ابن حزم: فَنَظَْرنَا فِي َما يَْحتَجُّ بِِه َمْن َرأَى أَنَّ فِي َذلَِك َحد ا

َمةا، فِيهَا َحدٌّ َمْحُدوٌد: َوَجَب أَْن يَُكوَن ُكلُّ  ا َكانَْت اْلَخْمُر َمْطُعوَمةا ُمَحرَّ اْلقِيَاَس، فَلَمَّ

ٍم، فِيِه َحدٌّ َمْحُدوٌد َكاْلَخمْ  ا َعلَْيهَا َمْطُعوٍم ُمَحرَّ َوهََذا أََصحُّ قِيَاٍس فِي اْلَعالَِم إْن  -ِر، قِيَاسا

ا َما.. ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْوِل َمْن قَاَل: يُْستَتَاُب، فَإِْن تَاَب َوإَِلَّ قُتَِل، فََوَجْدنَاهُ  َصحَّ قِيَاٌس يَْوما

ِة ِعْنَدهُ  دَّ ِِلَنَّهُ قَْوٌل بََِل بُْرهَاٍن، َوََل يَُجوُز أَْن يُْحَكَم َوهََذا َخطَأٌ؛  -قَْد َحَكَم لَهُ بُِحْكِم الرِّ

َعلَى ُمْسلٍِم بِاْلُكْفِر ِمْن أَْجِل َمْعِصيٍَة أَتَى بِهَا إَلَّ أَْن يَأْتَِي نَصٌّ َصِحيٌح، أَْو إْجَماٌع ُمتَيَقٌَّن، 

ا، َوأَنَّ َذلَِك اْلفِْعَل ُكفْ  ، َوََل إْجَماٌع، َعلَى َعلَى أَنَّهُ يَُكوُن بَِذلَِك َكافِرا ٌر، َولَْيَس َمَعنَا نَصٌّ

ِم َغْيَر ُمْستَِحلٍّ لَِذلَِك: َكافٌِر، َولَِكنَّهُ َعاٍص، ُمْذنٌِب،  أَنَّ آِكَل اْلِخْنِزيِر، َواْلَمْيتَِة، َوالدَّ

ا ِحينَئٍِذ؛ ِِلَ  ْجَماُع فَاِسٌق، إَلَّ أَْن يَْفَعَل َذلَِك ُمْستَِحَل ا لَهُ، فَيَُكوُن َكافِرا نَّ ُمَعانََدةَ َما َصحَّ اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلَْيِه ِمْن نُُصوِص اْلقُْرآِن، َوُسنَِن َرُسوِل َّللاَّ ُكْفٌر ََل ِخََلَف  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  -فِيِه  ُ َعلَيْ  -فََسقَطَ هََذا اْلقَْوُل لَِما َذَكْرنَا، َولِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ أُِمْرُت » -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ََل  ِ َويُقِيُموا الصَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنِّي ُمَحمَّ ةَ أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَْشهَُدوا أَْن ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

َكاةَ، فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم َوأَْمَوالَهُْم إَلَّ بَِحقِّ  ْسََلِم،  َويُْؤتُوا الزَّ اْْلِ

 ِ  «َوِحَسابُهُْم َعلَى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

ةا لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء، َوإَِذا َعاَوَد َذلَِك: ■ فليس في ذلك حد فإَذا فََعَل َذلَِك َمرَّ

 فَْليُنَكَّْل.)عطاء(

 َوإَِلَّ قُتَِل.)قتادة(إَذا أََكَل لَْحَم اْلِخْنِزيِر، ثُمَّ َعَرَضْت لَهُ التَّْوبَةُ، فَإِْن تَاَب ■ 

في أَْكِل لَْحِم اْلِخْنِزيِر َحدٌّ َكَحدِّ اْلَخْمِر.)سفيان الثوري وعنه أيضا أن َل شئ فيه ■ ■

 وهو أول قولي عطاء(
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ا ■  ا، َويَُكفِّْر أَْيضا َل نََكاَلا ُموِجعا من أَْفطََر فِي َرَمَضاَن، فَإَذا َكاَن فَاِسقاا ِمْن اْلفُسَّاِق: نُكِّ

ْسََلِم، ُعِرَضْت َعلَْيِه التَّْوبَةُ.)الزهري(وَ  -  إِْن َكاَن فََعَل َذلَِك اْنتَِحاَلا لِِديٍن َغْيِر اْْلِ

، َوأَْصَحابِِهْم وأهل ■ في كل ذلك التعزير فقط.) قَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 الظاهر(

ََلِة َعْمًدا َحتَّى  8118يَْخُرَج َوْقتَُها[ م ]َمْسأَلَة تَاِرُك الصَّ

ََلةُ َحقٌّ فَْرٌض إَلَّ أَنِّي ََل -قَاَل ابن حزم  : َذهََب َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ إلَى أَنَّ َمْن قَاَل: الصَّ

ََلِة، ثُمَّ يُْقتَْل  -أُِريُد أَْن أَُصلَِّي  َحنِيفَةَ،  َوقَاَل أَبُو -فَإِنَّهُ يُتَأَنَّى بِِه َحتَّى يَْخُرَج َوْقُت الصَّ

ُر َحتَّى يَُصلَِّي؟ ا َمالٌِك،   َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهَُما: ََل قَتََل َعلَْيِه، لَِكْن يَُعزَّ أَمَّ

ثَاِن َمالَهُ َولَ  ا؛ ِِلَنَّهَُما يَُورِّ ََلِة الَِّذي َذَكْرنَا ُمْسلِما ، فَإِنَّهَُما يََريَاِن تَاِرَك الصَّ َدهُ، َوالشَّافِِعيُّ

قَاِن بَْينَهُ َوبَْيَن اْمَرأَتِِه، َويُْنفَِذانِ   َويَُصلِّيَاِن َعلَْيِه، َويَْدفِنَانِِه َمَع اْلُمْسلِِميَن، َوََل يُفَرِّ

ثَانِِه َمْن َماَت قَْبلَهُ ِمْن َوَرثَتِِه ِمْن اْلُمْسلِِميَن، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَقَْد َسقَطَ  َوِصيَّتَهُ، َويَُورِّ

هَُما فِي قَْتلِِه؛ ِِلَنَّهُ ََل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ بِإِْحَدى ثَََلٍث: ُكْفٌر بَْعَد إيَماٍن، أَْو َزنَى قَْولُ 

ا  دا ََلِة ُمتََعمِّ ََل يَْخلُو ِمْن أَْن  -َكَما َذَكْرنَا  -بَْعَد إْحَصاٍن، أَْو نَْفٌس بِنَْفٍس َوتَاِرُك الصَّ

ا، أَْو يَُكوَن َغْيَر َكافٍِر يَُكوَن بَِذلَِك كَ  ا، فَهُْم ََل يَقُولُوَن بَِذلَِك؛ ِِلَنَّهُْم لَْو  -افِرا فَإِْن َكاَن َكافِرا

َكاِمِه قَالُوهُ لَلَِزَمهُْم أَْن يُْلِزُموهُ ُحْكَم اْلُمْرتَدِّ فِي التَّْفِريِق بَْينَهُ َوبَْيَن اْمَرأَتِِه، َوفِي َسائِِر أَحْ 

ا فِي اْلَخْمِر فَإِْذ لَيْ  - ، َوََل َزانِياا ُمْحَصناا، َوََل ُمَحاِرباا، َوََل َمْحُدودا ا، َوََل قَاتَِلا َس َكافِرا

، فََسقَطَ قَْولُهُْم بِيَقِيٍن ََل إْشَكاَل فِيِه. اٍت، فََدُمهُ َحَراٌم بِالنَّصِّ  ثَََلَث َمرَّ

َعْشَر َجلََداٍت فَإِْن أَدَّى َما َعلَْيِه ِمْن  وقال أيضا: فََواِجٌب أَْن يُْضَرَب ُكلُّ َمْن َذَكْرنَا

ا  َصََلٍة أَْو َغْيِرهَا، فَقَْد بَِرَئ َوََل َشْيَء َعلَْيِه، َوإِْن تََماَدى َعلَى اَِلْمتِنَاِع فَقَْد أَْحَدَث ُمْنَكرا

ا  ا َعْشرا ا، َحتَّ  -آَخَر بِاَِلْمتِنَاِع اْْلَخِر، فَيُْجلَُد أَْيضا ِ َوهََكَذا أَبَدا َي اْلَحقَّ الَِّذي َعلَْيِه َّلِلَّ ى يَُؤدِّ

ْرُب أَْصَلا َحتَّى يَْخُرَج  -َغْيَر َمْقُصوٍد إلَى قَْتلِِه  -تََعالَى أَْو يَُموَت  َوََل يُْرفَُع َعْنهُ الضَّ

ََلِة َوتَْدُخَل أُْخَرى فَيُْضَرُب لِيَُصلَِّي الَّتِي َدَخَل َوْقتُهَا، َوهََكَذا ا إلَى نِْصِف  َوْقُت الصَّ أَبَدا

ُد  -اللَّْيِل، فَإَِذا َخَرَج َوْقُت اْلَعتََمِة تُِرَك؛ ِِلَنَّهُ ََل يَْقِدُر َعلَى َصََلٍة َما َخَرَج َوْقتُهَا  ثُمَّ يَُجدَّ

ْرُب إَذا َدَخَل َوْقُت َصََلِة اْلفَْجِر َحتَّى يَْخُرَج َوْقتُهَا  ِل ثُمَّ يُْتَرَك إلَى أَ  -َعلَْيِه الضَّ وَّ

ََلِة َويَتََولَّى  الظُّْهِر، َويَتََولَّى َضْربَهُ َمْن قَْد َصلَّى، فَإَِذا َصلَّى َغْيُرهُ َخَرَج هََذا إلَى الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -اْْلَخُر َضْربَهُ  َحتَّى يَْتُرَك اْلُمْنَكَر الَِّذي يُْحِدُث أَْو يَُموُت،  -َوبِاَّلَلَّ

 هُ، َوهَُو ُمْسلٌِم َمَع َذلَِك.فَاْلَحقُّ قَْتلُ 

 اآليات واألحاديث واآلثار:

ِ تََعالَى }فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم َوُخُذوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْقُعُدوا  - قَْوِل َّللاَّ

َكاةَ فَ  َلةَ َوآتَُوا الزَّ  [ .٥َخلُّوا َسبِيلَهُْم{ ]التوبة: لَهُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

 ِ ِة فِي أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف : َوََل يَْختَلُِف اْثنَاِن ِمْن اِْلُمَّ لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

يَماِن َحتَّى َماَت  ِ تََعالَى َوكَ  -يََزْل يَْدُعو اْلُمْشِرِكيَن إلَى اْْلِ َوأَنَّهُ  -َراَمتِِه إلَى ِرْضَواِن َّللاَّ
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ْسََلِم َحتَّى يَأْتَِي َوْقُت َصََلٍة فَيَُصلَِّي، ثُمَّ َحتَّى  فِي ُكلِّ َذلَِك لَْم يَْثقَْف َمْن أََجابَهُ إلَى اْْلِ

َي، ثُمَّ يُْطلِقُهُ   هََذا َما ََل يَْقِدُر أََحٌد َعلَى َدْفِعِه. -يَُحوَل اْلَحْوُل فَيَُزكِّ

ِ  قَْوِل َرُسولِ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ أُِمْرت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَْشهَُدوا أَْن ََل » -َصلَّى َّللاَّ

َكاةَ فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك  ََلةَ َويُْؤتُوا الزَّ ِ َويُقِيُموا الصَّ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنِّي ُمَحمَّ إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

ِ َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُ  ْسََلِم َوِحَسابُهُْم َعلَى َّللاَّ  .)صحيح(« ْم َوأَْمَوالَهُْم إَلَّ بَِحقِّ اْْلِ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َستَُكوُن أَُمَراُء »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

بَِرَئ َوَمْن أَْنَكَر َسلَِم، قَاَل: فََمْن َرِضَي َوتَابَِع، قَالُوا: فَتَْعِرفُوَن َوتُْنِكُروَن، فََمْن َعَرَف 

 )صحيح(« . أَفَََل نُقَاتِلُهُْم؟ قَاَل: ََل، َما َصلُّوا

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْوَف ْبَن َمالٍِك يَقُوُل َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ ِخيَاُر »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

تُِكْم الَّ  تُِكْم الَِّذيَن أَئِمَّ ِذيَن تُِحبُّونَهُْم َويُِحبُّونَُكْم َوتَُصلُّوَن َعلَْيِهْم َويَُصلُّوَن َعلَْيُكْم، َوِشَراُر أَئِمَّ

ِ أَفَََل نُنَابُِذهُْم ِعنْ  َد تَْبُغُضونَهُْم َويَْبُغُضونَُكْم َوتَْلَعنُونَهُْم َويَْلَعنُونَُكْم، قُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ََلةَ َذلِكَ  ََلةَ، ََل، َما أَقَاُموا فِيُكْم الصَّ  )صحيح(« ؟ قَاَل: ََل، َما أَقَاُموا فِيُكْم الصَّ

ا َحِديُث أُمِّ َسلََمةَ، َوَعْوِف ْبِن َمالٍِك  ُ َعْنهَُما  -قال المؤلف : فَأَمَّ ةَ  -َرِضَي َّللاَّ فَََل ُحجَّ

َمْنُع ِمْن قَْتِل اْلُوََلِة َما َصلُّوا َولَْسنَا َمَعهُْم فِي َمْسأَلَِة لَهُْم فِي َذلَِك، فَإِنَّهُ لَْيَس فِيِه إَلَّ الْ 

ا َولَْيَس ُكلُّ َمْن َجاَز قَْتلُهُ إَذا قُِدَر َعلَيْ  ِه اْلقِتَاِل، َوإِنََّما نَْحُن َمَعهُْم فِي َمْسأَلَِة اْلقَْتِل َصْبرا

ُ تََعالَى }َوإِْن طَائِفَتَانِ  -قُتَِل  ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما{ ]الحجرات:  قَاَل َّللاَّ

ُ تََعالَى بِقِتَاِل اْلبَُغاِة ِمْن ١[ إلَى قَْوله تََعالَى: }اْلُمْقِسِطيَن{ ]الحجرات: ١ [ فَأََمَر َّللاَّ

َم قَْتلَهُْم إَذا فَاُءوا.  اْلُمْؤِمنِيَن إلَى أَْن يَفِيئُوا، ثُمَّ َحرَّ

ِ تََعالَى، أَْو  -َولَْو أَنَّهُ فِْلٌس  -َكَذا ُكلُّ َمْن َمنََع َحق اا ِمْن أَيِّ َحقٍّ َكاَن َوهَ  َوَجَب َعلَْيِه َّلِلَّ

يِن. ، َواْمتَنََع ُدوَن أََدائِِه فَإِنَّهُ قَْد َحلَّ قِتَالُهُ؛ ِِلَنَّهُ بَاٍغ َعلَى أَِخيِه، َوبَاٍغ فِي الدِّ  ِْلَدِميٍّ

ِ تََعالَى لَِزَمهُ َواْمتَنََع ُدونَهُ، َوََل فَْرَق، فَإَِذا قُِدَر َعلَْيِهْم َوَكَذلَِك كُ  لُّ َمْن اْمتَنََع ِمْن َعَمٍل َّلِلَّ

 أُْجبُِروا َعلَى أََداِء َما َعلَْيِهْم بِالتَّْعِزيِر َوالسَّْجِن.

ُ َعْن نَهَْيُت َعْن قَْتِل اْلُمَصلِّيَن فَأُولَ »قوله صلى َّللا عليه وسلم  - ئَِك الَِّذيَن نَهَانِي َّللاَّ

 " ََل لََعلَّهُ يَُكوُن يَُصلِّي ". )صحيح(  وفي حديث آخر« قَْتلِِهمْ 

ِ »عن أَبَي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل  - ُ  -بََعَث َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْل ِمْن تَُرابِهَا َوَذَكَر اْلَحِديَث  بُِذهَْيبٍَة فِي -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوفِيِه فَقَاَم  -أَِديِم َمْقُروٍظ لَْم تَُحصَّ

ُر  ْأِس ُمَشمِّ َرُجٌل َغائُِر اْلَعْينَْيِن ُمْشِرُف اْلَوْجنَتَْيِن، نَاِشُز اْلَجْبهَِة، َكثُّ اللِّْحيَِة، َمْحلُوُق الرَّ

ِ اتَّ  َزاِر فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ َ؟ اْْلِ َ، فَقَاَل: َوْيلََك، أَلَْسُت أََحقَّ أَْهِل اِْلَْرِض أَْن يَتَّقَِي َّللاَّ ِق َّللاَّ

ِ أَََل أَْضِرُب ُعنُقَهُ؟ قَاَل: لََعلَّهُ  ُجُل، فَقَاَل َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد: يَا َرُسوَل َّللاَّ  قَاَل: ثُمَّ َولَّى الرَّ

 )صحيح(« يَُكوُن يَُصلِّي؟

، قال المؤلف: فَ  إِنََّما فِيِه اْلَمْنُع ِمْن قَْتِل َمْن يَُصلِّي، َولَْيَس فِيِه قَْتُل َمْن ََل يَُصلِّي أَْصَلا

 بَْل هَُو َمْسُكوٌت َعْنهُ.

ُ َعلَْيِه  -بََعَث َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب إلَى النَّبِيِّ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل  - َصلَّى َّللاَّ



 

533 
 

بَِذهَبِيٍَّة فِي تُْربَتِهَا فََذَكَر اْلَخبََر. َوفِيِه فََجاَء َرُجٌل َكثُّ اللِّْحيَِة ُمْشِرُف اْلَوْجنَتَْيِن  -َوَسلََّم 

 ِ ُد؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ يَا ُمَحمَّ ْأِس، فَقَاَل: اتَِّق َّللاَّ  -َغائُِر اْلَعْينَْيِن نَاتُِئ اْلَجبِيِن َمْحلُوُق الرَّ

 ُ َ إْن لَْم أُِطْعهُ؟ أَيَأَْمنُنِي َعلَى أَْهِل اِْلَْرِض، َوََل  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ فَِمْن يُِطْع َّللاَّ

ُجُل، فَاْستَأَْذَن َرُجٌل ِمْن اْلقَْوِم فِي قَْتلِِه  -تَأَْمنُنِي  يََرْوَن أَنَّهُ َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد  -ثُمَّ أَْدبََر الرَّ

ِ  فَقَاَل َرُسولُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ يَْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ هََذا قَْوٌم يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم  ْسََلِم َويََدُعوَن أَْهَل اِْلَْوثَاِن، يَْمُرقُوَن ِمْن اْْلِ ََل يَُجاِوُز َحنَاِجَرهُْم، يَْقتُلُوَن أَْهَل اْْلِ

ْهُم  ِميَِّة، لَئِْن أَْدَرْكتُهُْم َِلَْقتُلَنَّهُْم قَْتَل َعاٍد.َكَما يَْمُرُق السَّ  ِمْن الرَّ

 8111]َمْسأَلَة فِْعُل قَْوِم لُوٍط[م

فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول : إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ؟ 

أن تقتلوا قيل لهم : وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم ، وترككم 

تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم الكفر ، وعبادة الصليب ،  -وإن تاب  -المرتد 

والميتة والدم  وترككم قتل آكل الخنزير -عليه السَلم  -وتكذيب القرآن والنبي 

وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب 

 فأولئك ظلمه بعد انتصر ولمن } نهم بمثل ما يهذرون بهوإنما هذا انتصار م - الخمر

  . السبيل إنما سبيل من عليهم ما

َّللا تعالى لم يوجب ذلك وَل فإذ قد صح ذلك أنه َل قتل عليه وَل حد ، ِلن وقال : 

فالواجب بأمر رسول َّللا صلى َّللا  -فحكمه أنه أتى منكرا  -عليه السَلم  -رسوله 

أن يضرب التعزير الذي حده رسول َّللا  عليه وسلم تغيير المنكر باليد ، فواجب

  . صلى َّللا عليه وسلم في ذلك َل أكثر ، ويكف ضرره عن الناس فقط

 اْلثم على تعاونوا وَل والتقوى البر على وتعاونوا َّللا تعالى )فلقول  -وأما السجن 

 .(  والعدوان

 -لوط وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم

عن الناس عون على البر والتقوى ، وإن إهمالهم عون  -والمنكوحين   الناكحين 

 على اْلثم والعدوان ، فوجب كفهم بما 

 ..يستباح به لهم دم ، وَل بشرة ، وَل مال َل

 -أقوال الفقهاء:

 يحرق بالنار اِلعلى واِلسفل .* 

  . فيصب منه ، ويتبع بالحجارة -* يحمل اِلعلى واِلسفل إلى أعلى جبل بقرية 

إبراهيم النخعى وربيعة ) . سواء أحصنا أو لم يحصنا -* يرجم اِلعلى واِلسفل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2397&idto=2397&bk_no=17&ID=2339#docu
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 والزهرى والشافعى ومالك والليث واسحاق بن راهويه(

  . * يقتَلن جميعا

أيهما أحصن رجم ، وأيهما لم يحصن جلد مائة ،  -*اِلعلى واِلسفل كَلهما سواء 

  . كالزنى

وأما اِلعلى فإن أحصن رجم ، وإن لم  -يحصن أحصن أم لم  -* أما اِلسفل فيرجم 

 أحد فقهاء الشافعيين( - أبو جعفر محمد بن علي بن يوسف) . الزنى يحصن جلد جلد

* َل حد عليهما وَل قتل ، لكن يعزران
.
الحكم بن عتيبة وأبو حنيفة وأصحابه وداود  )

 (الظاهرى وهو قول المؤلف

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

اِلسلمي عن أبيه أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أمره على سرية عن عمرو *

وقال : إن وجدتم فَلنا فأحرقوه بالنار ، فوليت فناداني فرجعت ، فقال : إن وجدتم 

 . )صحيح(رفَلنا فاقتلوه وَل تحرقوه ، فإنه َل يعذب بالنار إَل رب النا

فأخبروه عن  الوليد بن خالد عن رجل أخبره قال : جاء ناس إلى عن ابن سمعان*

 -عليه الرجم :  بكر أبو رجل منهم أنه ينكح كما توطأ المرأة ، وقد أحصن ؟ فقال

يا :  علي أصحاب رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم على ذلك من قوله : فقالوتابعه 

تأنف من عار المثل وشهرته ، أنفا َل تأنفه من الحدود التي  العرب أمير المؤمنين إن

وكتب  أبو الحسن صدق:  بكر أبو ؟ فقال تمضي في اِلحكام فأرى أن تحرقه بالنار

 )ضعيف منقطع( . أن أحرقه بالنار ؟ ففعل:  الوليد بن خالد إلى

فقال : يصعد به إلى أعلى جبل في القرية ثم  حد اللوطي سئل عن عباس ابن عن *

  . يلقى منكسا ثم يتبع بالحجارة

الذي يعمل عمل  عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال : يرةهر أبي عن *

 ا.)ضعيف()أحصنا أو لم يحصن وقال فيه : وقال  فارجموا اِلعلى واِلسفل لوط قوم

 وهو مطرح في غاية السقوط( - القاسم بن عبد َّللا بن عمر بن حفص انفرد به

من وجدتموه يعمل } قال : قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  عباس ابن * عن

- عمرو أبي بن عمرو فاقتلوا الفاعل والمفعول به.)ضعيف() انفرد به لوط عمل قوم

 ضعيف( وإبراهيم بن إسماعيل هو ضعيف ، 

اقتلوا الفاعل والمفعول   : أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال هريرة أبي *عن

   . به
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من عمل عمل   :أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال َّللا عبد بن جابر * عن

 بن عباد عن -وهو ضعيف  - يحيى بن أيوب فعن )ضعيف()فاقتلوه . لوط قوم

 (وهو شر منه-  كثير

 رجم لوطيا.  : عنه َّللا رضى عليا أن يزيد بن قيس *عن

 أنه قال في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم . عباس ابن *عن

عن معاذ بن الحارث  ().)ضعيف، قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به عباس ابن *عن

 وكلهم مجهولون( - حسان بن مطر عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن

وأتي بسبعة أخذوا في  الزبير بن َّللا عبد ، قال : شهدت رباح أبي بن عطاءعن  *

ثم  - الحرم اللواط فسأل عنهم ؟ فوجد أربعة قد أحصنوا ، فأمر بهم فأخرجوا من

، فلم  عمر وابن ، عباس ابن وعنده -رجموا بالحجارة حتى ماتوا ، وجلد ثَلثة الحد 

مثل ذلك عن  عمر وابن ، الزبير ابن )ضعيف() والرواية عن.ينكرا ذلك عليه

 )مجهولين 

 8111]َمْسأَلَة فِيَمْن أَتَى بَِهيَمةً[م

ا اْختَلَفُوا َكَما َذَكْرنَا َوَجَب أَْن  نَْنظَُر: فَنَظَْرنَا فِيَما قَاَل بِِه أَْهُل اْلقَْوِل قال ابن حزم:فَلَمَّ

ِل  ٌم  -اِْلَوَّ نَى، فَقَالُوا: هَُو َوْطٌء ُمَحرَّ َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ  -فَلَْم نَِجْد لَهُْم إَلَّ أَنَّهُْم قَاُسوهُ َعلَى الزِّ

 ُل اْلبَِهيَمةُ " فََوَجْدنَاهُ فِي َغايَة اْلفََساِد.بَاِطٌل.. ثُمَّ نَظَّْرنَا فِي قَْوِل َمْن قَاَل: " يَُحدُّ َوتُْقتَ 

َماِم بَالَِغةا َما بَلََغْت " فََوَجْدنَاهُ خَ  طَأا، ثُمَّ نَظَّْرنَا فِي قَْوِل َمْن قَاَل: " َعلَْيِه اْلُعقُوبَةُ بَِرْأِي اْْلِ

َ تََعالَى قَْد َزمَّ اِْلُُموَر َولَْم يُْهِمْلهَا، َولَ  ةُ َعلَى ِدَماِء النَّاِس، َوََل ِِلَنَّ َّللاَّ ْم يُْطلِْق اِْلَئِمَّ

َعلَْيِه  -أَْعَراِضِهْم، َوََل أَْبَشاِرِهْم، َوََل أَْمَوالِِهْم، بَْل قَْد تَقَدََّم إلَْيِهْم َعلَى لَِساِن َرُسولِِه 

ََلُم   « .ُكْم َحَرامٌ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْبَشاَرُكْم َعلَيْ »فَقَاَل:  -السَّ

َماِم يَْبلُُغ إلَى ِخَصائِِه، أَْو إلَى أَْخِذ َمالِِه، أَْو إلَى قَْتلِِه، أَْو إلَى بَْيِعِه، فَإِنْ   َولََعلَّ َرْأَي اْْلِ

َوََل ُمنُِعوا ِمْن هََذا، ُسئِلُوا اْلفَْرَق بَْيَن َما ُمنُِعوا ِمْن هََذا َوبَْيَن َما أَبَاُحوا ِمْن َغْيِر َذلَِك؟ 

ةَ لِقَائِلِِه.  َسبِيَل لَهُْم إلَْيِه، فََحَصَل هََذا اْلقَْوُل ََل ُحجَّ

فََوَجْدنَاهُ  -َوهَُو أَنَّ َعلَْيِه التَّْعِزيَر فَقَْط  -ثُمَّ نَظَْرنَا فِي اْلقَْوِل الَِّذي لَْم يَْبَق َغْيُرهُ 

 َ ا، فَإِنَّ َّللاَّ ا، ِِلَنَّهُ قَْد أَتَى ُمْنَكرا تََعالَى يَقُوُل: }َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن{  َصِحيحا

[ إلَى قَْوله ٦[ }إَِل َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُْم{ ]المؤمنون: ٥]المؤمنون: 

ِة أَنَّهُ ََل يَ ٣تََعالَى }اْلَعاُدوَن{ ]المؤمنون:  ِحلُّ أَْن تُْؤتَى [ َوََل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اِْلُمَّ

، فَفَاِعُل َذلَِك فَاِعُل ُمْنَكٍر..  اْلبَِهيَمةُ أَْصَلا

 -أقوال الفقهاء:
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انِي يُْرَجُم إْن أَْحَصَن، َويُْجلَُد إْن لَْم يُْحِصْن.)الشعبي والحسن وقَتَاَدةَ، ■  هُ َحدُّ الزَّ َحدُّ

) ، َوأََحُد قَْولَْي الشَّافِِعيِّ  َواِْلَْوَزاِعيُّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف قَاَل: تُْقتَُل اْلبَِهيَمةُ ■  يُْقتَُل َوََل بُدَّ.) َوهَُو قَْوُل أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

ا(  أَْيضا

ْيِن أَْحَصَن أَْو لَْم يُْحِصْن.)الزهري(■   َعلَْيِه أَْدنَى اْلَحدَّ

 ينسبه المؤلف ِلحد(َعلَْيِه اْلَحدُّ إَلَّ أَْن تَُكوَن اْلبَِهيَمةُ لَهُ.)لم ■ 

ُر إْن َكانَْت اْلبَِهيَمةُ لَهُ، َوُذبَِحْت َولَْم تُْؤَكْل، َوإِْن َكانَْت لَِغْيِرِه لَْم تُْذبَْح.■   يَُعزَّ

َماِم فِي اْلُعقُوبَِة بَالَِغةا َما بَلََغْت.)ربيعة ومالك(■   فِيهَا اْجتِهَاُد اْْلِ

.لَْيَس فِيِه إَلَّ التَّْعِزيُر ُدوَن ■   اْلَحدِّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  أَنَّهُ قَاَل فِي الَِّذي يَأْتِي اْلبَِهيَمةَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()عباد بن منصور ضعيف(«)اُْقتُلُوا اْلفَاِعَل َواْلَمْفُعوَل بِهِ »

ِ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَالَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َمْن َوَجْدتُُموهُ يَْعَمُل : »-َصلَّى َّللاَّ

قُْلت: « َعَمَل قَْوِم لُوٍط فَاْقتُلُوا اْلفَاِعَل َواْلَمْفُعوَل بِِه، َمْن أَتَى بَِهيَمةا فَاْقتُلُوهُ َواْقتُلُوهَا َمَعهُ 

قَاَل َذلَِك، إَلَّ أَنَّهُ َكِرهَ أَْكَل لَْحِمهَا َوقَْد َعِمَل بِهَا َذلَِك َما َشأُْن اْلبَِهيَمِة؟ قَاَل: َما أََراهُ 

 اْلَعَمَل.)ضعيف() َعْمِرو ْبِن أَبِي َعْمِرو ضعيف(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  اُْقتُلُوا ُمَواقَِع اْلبَِهيَمةَ، »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

وا اْلفَاِعَل َواْلَمْفُعوَل بِِه، َوَمْن َعِمَل َعَمَل قَْوِم لُوٍط فَاْقتُلُوا اْلفَاِعَل اُْقتُلُ 

 هَُو اْبُن أَبِي َحبِيبَةَ ضعيف( -ضعيف() إْبَراِهيُم ْبُن إْسَماِعيَل «)َواْلَمْفُعولَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َمْن َعِمَل »قَاَل:  -َم َصلَّى َّللاَّ لََعَن َّللاَّ

اٍت  -َعَمَل قَْوِم لُوٍط  ُ َمْن َواقََع بَِهيَمةا، َمْن َوَجْدتُُموهُ َوقََع َعلَى بَِهيَمٍة  -ثَََلَث َمرَّ لََعَن َّللاَّ

َل: َما َسِمْعت ِمْن َرُسوِل فَقِيَل َِلْبِن َعبَّاٍس: َما َشأُْن اْلبَِهيَمِة؟ قَا« فَاْقتُلُوهُ َواْقتُلُوا اْلبَِهيَمةَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فِي َذلَِك َشْيئاا، َولَِكْن أََرى أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اْلَعَمُل.)ضعيف() َكِرهَ أَْن يُْؤَكَل ِمْن لَْحِمهَا، أَْو يُْنتَفََع بِهَا َوقَْد ُعِمَل بِهَا َذلَِك  -َوَسلََّم 

 َعْمُرو ْبُن أَبِي َعْمٍرو ضعيف(

اِم  -َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: ُسئَِل اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ ■  َعْن َرُجٍل أَتَى بَِهيَمةا،  -َمْقَدِمِه ِمْن الشَّ

 فَقَاَل: إْن َكاَن ُمْحَصناا ُرِجَم.

 لَِّذي يَأْتِي اْلبَِهيَمةَ: لَْو َوَجْدتُهُ لَقَتَْلتُهُ.َعْن اْبِن اْلهَاِدي، قَاَل: قَاَل اْبُن ُعَمَر فِي ا■ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي الَِّذي يَأْتِي اْلبَِهيَمةَ: ََل َحدَّ َعلَْيِه.■ 

 8111]َمْسأَلَة فِيَمْن قََذَف آَخَر بِبَِهيَمٍة أَْو بِفِْعِل قَْوِم لُوٍط[م

، َوإِنََّما هَُو أَذاى فَقَْط َوقَْد بَيَّنَّا أَنَّهَُما لَْيَسا ِزناى فَ  اْلقَْذُف بِِهَما لَْيَس هَُو اْلقَْذُف اْلُموِجُب لِْلَحدِّ

 ِ نَى بِاللَُّغِة، َوبُِسنَِّة َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فَفِيِه التَّْعِزيُر.. إنَّنَا قَْد أَْوَضْحنَا أَنَّ الزِّ َصلَّى َّللاَّ

نَى، ِِلَنَّ  -قَْوِم لُوٍط  ََل يَقَُع َعلَى فِْعلِ  -َوَسلََّم  َوقَْد بَيَّنَّا أَنَّهُ لَْيَس ِزناى َوََل أَْعظََم ِمْن الزِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ ْنِب أَْعظَُم؟ فَقَاَل َكََلما َمْعنَاهُ:  -ُسئَِل أَيُّ الذَّ
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ْرُك، ثُمَّ قَْتُل اْلَمْرِء َولََدهُ َمخَ  نَى بَِحلِيلَِة اْلَجاِر.الشِّ  افَةَ أَْن يُْطَعَم َمَعهُ، ثُمَّ الزِّ

 ِ نَى بَِحلِيلَِة اْلَجاِر أَْعظَُم ِمْن فِْعِل قَْوِم لُوٍط بَِخبَِر َرُسوِل َّللاَّ ُ  -فََصحَّ أَنَّ الزِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -الَِّذي ََل يَِحلُّ ِِلََحٍد َردَّهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم   تََعالَى التَّْوفِيُق. َوبِاَّلَلَّ

 -أقوال الفقهاء:

 َعلَْيِه َحدُّ اْلقَْذِف.)الزهري(■ 

■)  ليس عليه حد القذف.) أبو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

ُهود[م  8111]َمْسأَلَة َما يَْقبَل فِي فعل قَْوم لوط وأتيان اْلبََهائِم ِمْن الشُّ

َمةٌ إَلَّ بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع، َولَْم  َواْحتَجَّ بَْعُض أَْصَحابِنَا فِي َذلَِك بِأَْن قَالُوا: إنَّ اِْلَْبَشاَر ُمَحرَّ

يُْجِمُعوا َعلَى إبَاَحِة بََشَرِة فَاِعِل فِْعِل قَْوِم لُوٍط، َوبََشَرِة آتِي اْلبَِهيَمِة بِتَْعِزيٍر، َوََل بَِغْيِرِه، 

.إَلَّ بِأَْربََعِة ُشهُوٍد، فَََل يَُجوُز   اْستِبَاَحتُهَُما بِأَقَلَّ

فَيَْلَزُم َمْن َراَعى هََذا أَْن ََل يَْحُكَم بِقََوٍد أَْصَلا إَلَّ بِأَْربََعِة ُشهُوٍد، ِِلَنَّهُ لَْم يُْجِمْع َعلَى 

َذلَِك ُكلِِّه قَائٌِل إبَاَحِة َدِم اْلَمْشهُوِد َعلَْيِه بِاْلقَْتِل بِأَقَلَّ ِمْن أَْربََعِة ُشهُوٍد ُعُدوٍل، فَإِْن قَاَل بِ 

اِدُق اْلقَاِطُع  ْجَماُع الصَّ َكاَن اْلَكََلُم َمَعهُ ِمْن َغْيِر هََذا، َوهَُو أَْن يُقَاَل لَهُ: قَْد َصحَّ اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمتَيَقُِّن َعلَى أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِميِع أََمَر بِقَبُوِل اْلبَيِّنَِة فِي جَ  -َصلَّى َّللاَّ

لُهَا َعْن آِخِرهَا  -اِْلَْحَكاِم  ا َوَسَكَت َعْن بَْعِضهَا، فَإِْذ ََل  -أَوَّ َوَحدَّ فِي بَْعِض اِْلَْحَكاِم َعَددا

َ تََعالَى أََمَرنَا بِإِْنفَاِذ اْلَواجِ   ِب فِيَشكَّ فِي َذلَِك، فَهََذاِن اْلُحْكَماِن، َوَغْيُرهَُما، قَْد أَْيقَنَّا أَنَّ َّللاَّ

 َذلَِك بَِشهَاَدِة اْلبَيِّنَِة.

فَاْلَواِجُب فِي َذلَِك قَبُوُل َما َوقََع َعلَْيِه اْسُم بَيِّنٍَة، إَلَّ أَْن يَْمنََع نَصٌّ ِمْن َشْيٍء ِمْن َذلَِك 

: أَ  نَّ َشهَاَدةَ فَيُوقَُف ِعْنَدهُ، َوقَْد َمنََع النَّصُّ ِمْن قَبُوِل اْلَكافِِر َواْلفَاِسِق، َوأَْخبََر النَّصُّ

ْبيَاَن َغْيُر ُمَخاطَبِيَن بَِشْيٍء ِمْن اِْلَْحَكاِم، فََخَرَج  ُجِل، َوأَنَّ الصِّ اْلَمْرأَِة نِْصُف َشهَاَدِة الرَّ

 هَُؤََلِء ِمْن ُحْكِم الشَّهَاَدِة َحْسبََما أَْخَرَجهُْم النَّصُّ فَقَْط.

ا  َ تََعالَى يَقُوُل: }يَ  -َوأَْيضا ا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا{ فَإِنَّ َّللاَّ

ِ تََعالَى َواِرٌد فِي ُكلِّ َما يَْحُكُم بِِه َعلَى ٦]الحجرات:  [ اْْليَةُ فََصحَّ أَنَّ هََذا ُحْكٌم ِمْن َّللاَّ

 أََحٍد فِي َدِمِه َوَمالِِه، َوبََشَرتِِه، َوفِي ُكلِّ ُحْكٍم.

ِ »ْوََل النَّصُّ الثَّابُِت فَلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َحَكَم بِيَِميِن الطَّالِِب َمَع  -َصلَّى َّللاَّ

لَْم يَْحُكْم بَِشهَاَدِة الشَّاِهِد اْلَواِحِد ُدوَن يَِميٍن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »َوَصحَّ « الشَّاِهِد اْلَواِحدِ 

 لََوَجَب قَبُوُل َشاِهٍد َواِحٍد بِاْْليَِة اْلَمْذُكوَرِة، إَلَّ َحْيُث َجاَء النَّصُّ بِاْثنَْيِن أَْو أَْربََعٍة.« َمَعهَا

ا، َوإِنََّما ا َكاَن هََذاِن اْلُحْكَماِن ََل يَُجوُز فِيِهَما تَْحلِيُف الطَّالِِب، ِِلَنَّهَا لَْيَسا َحق اا َواِحدا  فَلَمَّ

 ِ َوهَُو َشهَاَدةُ اْثنَْيِن،  -تََعالَى َوَجَب أَْن ََل يَُجوَز فِيِهَما إَلَّ َما قَاَل قَائِلُوَن بِإَِجاَزتِِه  هَُما َّلِلَّ

 أَْو أَْربَِع نِْسَوٍة، أَْو َرُجٍل َواْمَرأَتَْيِن َكَسائِِر اِْلَْحَكاِم.

نَى َوْحَدهُ فَََل يُْقبَُل فِيِه أَقَلُّ ِمْن أَْربَ  ا الزِّ  َعٍة بِالنَّصِّ اْلَواِرِد فِي َذلَِك.َوأَمَّ

 -أقوال الفقهاء:

ََل يُْقبَُل فِي فِْعِل قَْوِم لُوٍط، َوإِْتيَاِن اْلبَِهيَمِة أَقَلُّ ِمْن أَْربََعِة ُشهُوٍد.)الشافعي وبعض ■ 

 أهل الظاهر(
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 يُْقبَُل فِي َذلَِك اْثنَاِن.)أبو حنيفة(■ 

 8111اْلَمْرأَة"السحق" واَلستمناء[م]َمْسأَلَة فِي اْلَمْرأَة تَأْتِي 

 ِ ا نَْحُن فَإِنَّ اْلقِيَاَس بَاِطٌل ِعْنَدنَا، َوََل يَْلَزُم اتِّبَاُع قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْفَعةُ " لَْيَسا ِزناى، فَإِْذ لَْيَسا ِزنا  -َّللاَّ ى فَلَْيَس فِيِهَما َحدُّ " َوالسَّْحُق " " َوالرِّ

َم بَِرْأيِِه  نَى، َوََل ِِلََحٍد أَْن يُقَسِّ فَيُْقِسَم اْلُحُدوَد فِي َذلَِك َكَما يَْشتَِهي بَْل  -أَْعلَى َوأََخفَّ  -الزِّ

ُ تََعالَى  يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ ِ تََعالَى، َوَشَرَع فِي الدِّ َوهَُو يَقُوُل تََعالَى:  -هَُو تََعدٍّ لُِحُدوِد َّللاَّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:  أَنَّ " اْلَمْرأَةَ  -[ .. فَإِْذ قَْد َصحَّ 0}َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

ا، فََوَجَب تَْغيِيُر َذلَِك بِاْليَِد، َكَما أََمَر  َرُسوُل اْلُمَساَحقَةَ " لِْلَمْرأَِة َعاِصيَةٌ، فَقَْد أَتَْت ُمْنَكرا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا أَْن يَُغيِّرهُ بِيَِدِه " فََعلَْيهَا التَّْعِزيُر  -َصلَّى َّللاَّ " َمْن َرأَى ُمْنَكرا

َك َوَكَذلِ  -،فَلَْو َعَرَضْت فَْرَجهَا َشْيئاا ُدوَن أَْن تُْدِخلُهُ َحتَّى يُْنِزَل فَيُْكَرهُ هََذا، َوََل إْثَم فِيِه 

ُجِل َذَكَرهُ بِِشَمالِِه ُمبَاٌح، َوَمسَّ اْلَمْرأَِة  َجاِل َسَواٌء َسَواٌء، ِِلَنَّ َمسَّ الرَّ " اَِلْستِْمنَاُء " لِلرِّ

ِة ُكلِّهَا، فَإِْذ هَُو ُمبَاٌح فَلَْيَس هُنَالَِك ِزيَاَدةٌ َعلَى اْلُمبَاحِ  ، فَْرَجهَا َكَذلَِك ُمبَاٌح، بِإِْجَماِع اِْلُمَّ

َل لَُكْم َما إَلَّ  ِ تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ ، لِقَْوِل َّللاَّ ا أَْصَلا ، فَلَْيَس َذلَِك َحَراما ُد لِنُُزوِل اْلَمنِيِّ  التََّعمُّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اِلنعام:  َل لَنَا تَْحِريَمهُ فَهَُو َحََلٌل، لِقَْولِِه 00١َحرَّ ا فَصَّ [ َولَْيَس هََذا ِممَّ

ا{ ]البقرة: تََعالَى: }َخلََق لَ  [ إَلَّ أَنَّنَا نَْكَرهُهُ، ِِلَنَّهُ لَْيَس ِمْن 8١ُكْم َما فِي اِلَْرِض َجِميعا

 َمَكاِرِم اِْلَْخََلِق، َوََل ِمْن اْلفََضائِِل.

 -أقوال الفقهاء:

 تُْجلَُد ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما ِمائَةا.)حكاه الزهري عن علماء زمانه(■ 

نَى.)الحسن البصري(ََل بَأْس بِاْلَمْرأَ ■  ْتَر تَْستَْغنِي بِِه َعْن الزِّ  ِة تُْدِخُل َشْيئاا، تُِريُد السِّ

 فيه التعزير.■

 اَلستمناء.☆

 كانوا يفعلونه في المغازي.)الحسن والعَلء بن زياد عن أبيه(■

 هو مباح.)جابر بن زيد ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وزياد أبي العَلء(■

 مكروه.)عطاء(■

 إذا افتضت امرأة أخرى بإصبعها.☆

 (تغرم َصَداقَهَا، َكَصَداِق اْمَرأٍَة ِمْن نَِسائِهَا.)الزهري■

 -ألحاديث واآلثار:ا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َواثِلَةَ ْبِن اِْلَْسقَِع أَنَّ النَّبِيَّ ■  َحاُق ِزناى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ السِّ

، َوَواثِلَةَ، فَهَُو  -َوهَُو َضِعيٌف  -ضعيف() َعْن بَقِيٍَّة «)بِالنَِّساِء بَْينَهُنَّ  َولَْم يُْدِرْك َمْكُحوَلا

 ُمْنقَِطٌع(

َعلَْيِه  -قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكاَن فِيِه َما يُوِجُب اْلُحْكَم بِاْلَحدِّ فِي َذلَِك، ِِلَنَّهُ 

ََلُم  ُجِل قَْد بَيََّن فِي َحِديِث  -السَّ ، َوإِنََّما هَُو إْتيَاُن الرَّ نَى اْلُموِجُب لِْلَحدِّ اِْلَْسلَِميِّ َما هَُو الزِّ

ا َما يَأْتِي ِمْن أَْهلِِه َحََلَلا ،َوأَْخبََر  أَنَّ اِْلَْعَضاء تَْزنِي،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْن اْلَمْرأَِة َحَراما
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ُب َذلَِك أَْو يُ  قُهُ فََصحَّ أَْن ََل ِزناى بَْيَن َرُجٍل َواْمَرأٍَة إَلَّ بِاْلفَْرِج الَِّذي َوأَنَّ اْلفَْرَج يَُكذِّ َصدِّ

 هَُو الذََّكُر فِي اْلفَْرِج الَِّذي هَُو َمْخَرُج اْلَولَِد فَقَْط.

■ ِ : أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  يَْنظُُر ََل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُجِل  ُجُل إلَى الرَّ ُجِل، َوََل اْلَمْرأَةُ إلَى َعْوَرِة اْلَمْرأَِة، َوََل يُْفِض الرَّ ُجُل إلَى َعْوَرِة الرَّ الرَّ

 صحيح(«)فِي ثَْوٍب َواِحٍد، َوََل تُْفِض اْلَمْرأَةُ إلَى اْلَمْرأَِة فِي الثَّْوِب اْلَواِحدِ 

ِ ْبِن َمْسعُ ■  ِ »وٍد قَاَل: َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن تُبَاِشَر  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لََعلَّ أَْن تَِصفَهَا إلَى َزْوِجهَا َكأَْن يَْنظَُر إلَْيهَا -اْلَمْرأَةُ اْلَمْرأَةَ فِي ثَْوٍب َواِحٍد 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لََعَن َرُسوُل َّللاَّ اْلُمتََشبِِّهيَن ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َجالِ  َجاِل بِالنَِّساِء، َواْلُمتََشبِّهَاِت ِمْن النَِّساِء بِالرِّ  صحيح(«)الرِّ

ُجَل، َواْلَمْرأَِة اْلَمْرأَةَ، ُجِل الرَّ  قال المؤلف: فَهَِذِه نُُصوٌص َجلِيَّةٌ َعلَى تَْحِريِم ُمبَاَشَرِة الرَّ

ا  ِ تََعالَى، ُمْرتَِكٌب َحَراما َعلَى السََّواِء، فَاْلُمبَاَشَرةُ ِمْنهَا لَِمْن نَهَى َعْن ُمبَاَشَرتِِه َعاٍص َّلِلَّ

ا، َوَمْعِصيَةا ُمَضاَعفَةا، َواْلَمْرأَةُ  ا َزائِدا َعلَى السََّواِء، فَإَِذا اُْستُْعِملَْت بِاْلفُُروِج َكانَْت َحَراما

فَْرَجهَا َشْيئاا َغْيَر َما أُبِيَح لَهَا ِمْن فَْرِج َزْوِجهَا، أَْو َما تَُردُّ بِِه اْلَحْيَض، فَلَْم  إَذا أَْدَخلَتْ 

ِ  -فَبَطََل قَْوُل اْلَحَسِن فِي َذلَِك  -تَْحفَْظ فَْرَجهَا، َوإِْذ لَْم تَْحفَْظهُ فَقَْد َزاَدْت َمْعِصيَةا  َوبِاَّلَلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 ْن ُمَجاِهٍد قَاَل: ُسئَِل اْبُن ُعَمَر َعْن اَِلْستِْمنَاِء؟ فَقَاَل: َذلَِك نَائُِك نَْفِسِه.)ضعيف(عَ ■ 

، نَِكاُح ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َرُجَلا قَاَل لَهُ: إنِّي أَْعبَُث بَِذَكِري َحتَّى أُْنِزَل؟ قَاَل: أُفٍّ

نَى.)ضعيف(اِْلََمِة َخْيٌر ِمْنهُ، َوهَُو َخْيٌر مِ   ْن الزِّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: َوَما هَُو إَلَّ أَْن يُْعِرك أََحُدُكْم ُزبَّهُ َحتَّى يُْنِزَل اْلَماَء.)ضعيف ■ 

 فيه مجهول(

 َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: إنََّما هَُو َعَصٌب تَُدلُِّكهُ.)ضعيف فيه مجهول(■ 

: أَنَّ اْلَحَسَن أَْفتَى فِي اْلَمْرأَِة  َعْن َعطَاٍء َعْن َعلِيِّ ■  ْبِن أَبِي طَالٍِب، َواْلَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ

ْت أُْخَرى بِأُْصبُِعهَا َوأَْمَسَكهَا نِْسَوةٌ لَِذلَِك: أَنَّ اْلَعْقَل بَْينَهُنَّ   َوقََضى َعلِيٌّ بَِذلَِك. -اْفتَضَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -قال المؤلف: َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم : »-لَّى َّللاَّ

 «َعلَْيُكْم َحَرامٌ 

ا، َوََل َصَداَق إَلَّ فِي نَِكاِح َزَواٍج   -فَََل يَُجوُز أَْن يُْقَضى هَاهُنَا بَِصَداٍق، ِِلَنَّهُ لَْيَس َزَواجا

، َوََل إ ْجَماٌع، فََسَواٌء َكاَن اْلُمْفتَضُّ بِأُْصبُِعِه َرُجَلا أَْو إْذ لَْم يُوِجْبهُ فِي َغْيِر َذلَِك نَصٌّ

َ تََعالَى لَْم يُوِجْب فِي َذلَِك َغَراَمةا، َوََل َرُسولَهُ  ، ِِلَنَّ َّللاَّ اْمَرأَةا: ََل َغَراَمةَ فِي َذلَِك أَْصَلا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. َولَِكْن َعلَى اْلُمْفتَضِّ بِأُ  - ِة بِأُْصبُِعهَا َصلَّى َّللاَّ ْصبُِعِه اْمَرأَةَ، َواْلُمْفتَضَّ

 اْمَرأَةا، َوُمْدِخُل َشْيٍء فِي ُدبُِر آَخَر: التَّْعِزيُر، ِِلَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا َمْعِصيَةٌ َوُمْنَكٌر..

، َواْلَحَسِن: أَنَّ اْلَحَسَن أَْفتَى فِي اْمَرأَةٍ ■  ْت اْمَرأَةا  اْلَحَكُم، َوإِْبَراِهيُم َعْن َعلِيٍّ اْفتَضَّ

َداُق بَْينَهُنَّ  هََكَذا قَاَل اْلُمِغيَرةُ، َوقَاَل اْلَحَكُم فِي  -بِأُْصبُِعهَا أَنَّ َعلَْيهَا َواْلُمْمِسَكاُت الصَّ

ِة َوْحَدهَا   َواتَّفَقَا أَنَّ َعلِي اا قََضى بَِذلَِك.)ضعيف منقطع( -ِرَوايَتِِه: َعلَى اْلُمْفتَضَّ

ِ قَاِضي أَْهل ِمْصَر: َكتََب إلَى ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز فِي َوَعْن عِ ■  يَاِض ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ
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َصبِيٍّ اْفتََرَع َصبِيَّةا بِأُْصبُِعِه؟ فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر: لَْم يَْبلُْغنِي فِي هََذا َشْيٌء، َوقَْد َجَمْعت 

ا.لَِذلَِك، فَاْقِض فِيِه بَِرْأيِك، فَقََضى لَ   هَا َعلَى اْلُغََلِم بَِخْمِسيَن ِدينَارا

 قال المؤلف: هذا عن على مرسل.

ْحر[م  8112]َمْسأَلَة فِي السِّ

ْحَر ُكْفٌر  اِحَر ُجْملَةا، َوقَْوُل َمْن ادََّعى أَنَّ السِّ ا بَطََل قَْوُل َمْن َرأَى أَْن يَْقتَُل السَّ فَلَمَّ

َ تََعالَى يَقُوُل }َوَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم{ بِاْلُجْملَِة: َوَجَب أَْن نَْنظَُر  فِي اْلقَْوِل الثَّالِِث: فََوَجْدنَا َّللاَّ

 [ .8١]النساء: 

[ إلَى قَْولِِه: }فََخلُّوا ٥َوقَاَل تََعالَى }فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم{ ]التوبة: 

ا فَََل يَِحلُّ قَْتُل  [.. َوَصحَّ أَنَّ ٥َسبِيلَهُْم{ ]التوبة:  ا، َوإَِذا لَْم يَُكْن ُكْفرا ْحَر لَْيَس ُكْفرا السِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَاِعلِِه، ِِلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ََل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَلَّ »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

 «..بَْعَد إْحَصاٍن، َونَْفٌس بِنَْفسٍ بِإِْحَدى ثَََلٍث: ُكْفٌر بَْعَد إيَماٍن، َوِزناى 

 -أقوال الفقهاء:

ْحُر ُكْفٌر.)مالك( -يُْقتَُل السَّاِحُر َوََل يُْستَتَاُب ■   َوالسِّ

ِ، َوَخالُِد ْبُن اْلُمهَاِجِر، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيز وروى ■  يُْقتَُل السَّاِحُر.)َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َزْيِد ْبِن اْلَخطَّاِب ، وهو قول أبي حنيفة(عنه خَلفِه، َوَعبْ   ُد الرَّ

ا فَََل يُْقتَُل، ■  ، َوإِْن َكاَن لَْيَس ُكْفرا ا فَالسَّاِحُر ُمْرتَدٌّ إْن َكاَن اْلَكََلُم الَِّذي يُْسَحُر بِِه ُكْفرا

ا.)الشافعي وأهل الظاهر(  ِِلَنَّهُ لَْيَس َكافِرا

 ُمْسلِِميَن، َوََل يُْقتَُل َساِحُر أَْهِل اْلِكتَاِب.)الزهري(يُْقتَُل َساِحُر الْ ■ 

 -واآلثار: اآليات واألحاديث

يَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَْيَماُن َولَِكنَّ ■  ُ تََعالَى: }َواتَّبَُعوا َما تَْتلُو الشَّ قَاَل َّللاَّ

يَاِطيَن َكفَُروا يَُعلُِّموَن النَّ  ْحَر{ ]البقرة: الشَّ   [018اَس السِّ

يَاِطيَن َكفَُروا  ا بِقَْولِِه: }َولَِكنَّ الشَّ ُ تََعالَى السََّحَر ُكْفرا قال المؤلف: قَالُوا: فََسمَّى َّللاَّ

ْحَر{ ]البقرة:  ا بِقَْولِِه تََعالَى: }إِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فََل 018يَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ [ ..َوأَْيضا

 [ .018ْكفُْر{ ]البقرة: تَ 

ا بِقَْولِِه تََعالَى: }َولَقَْد َعلُِموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اْلِخَرِة ِمْن َخَلٍق{ ]البقرة:  َوأَْيضا

018. ] 

ظَُر [ .. فََوَجَب النَّ 018َوبِقَْولِِه }َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسهُْم لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن{ ]البقرة: 

ِ تََعالَى  -فِيهَا، فَفََعْلنَا  يَاِطيَن  -بَِعْوِن َّللاَّ لِهَا ِمْن قَْوله تََعالَى: }َولَِكنَّ الشَّ َواْبتََدْأنَا بِأَوَّ

ْحَر{ ]البقرة:   [ .018َكفَُروا يَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ

 َوقَْولُهُْم " يَُعلُِّموَن " بََدٌل ِمْن " َكفَُروا ".

فََوَجْدنَاهُ لَْيَس َكَما ظَنُّوا، َوأَنَّ قَْولَهُْم هََذا َدْعَوى بََِل بُْرهَاٍن، بَْل اْلقَْوُل  -فِي َذلَِك فَنَظَْرنَا 

ةُ، 018الظَّاِهُر هَُو أَنَّ اْلَكََلَم تَمَّ ِعْنَد قَْوله تََعالَى: }َكفَُروا{ ]البقرة:  [ َوَكُملَْت اْلقِصَّ

يَاِطيَن َكفَُروا{ ]البقرة:  َوقَاَمْت بِنَْفِسهَا َصِحيَحةٌ   [ .018تَامٌّ }َولَِكنَّ الشَّ

ْحَر{ ]البقرة:  ةا أُْخَرى ُمْبتََدأَةا، َوهَُو: }يَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ [ 018ثُمَّ اْبتََدأَ تََعالَى قِصَّ
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: أَنَّ " يَُعلُِّموَن  " بََدٌل ِمْن " َكفَُروا " َولَْم فَيَُعلُِّموَن اْبتَِداُء َكََلٍم ََل بََدَل ، ثُمَّ لَْو َصحَّ

ِ تََعالَى عَ  ةٌ أَْلبَتَّةَ، ِِلَنَّ َذلَِك َخبٌَر ِمْن َّللاَّ ، لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ ْن يَْحتَِمْل َغْيَر َذلَِك أَْصَلا

يَاِطيِن بَْعَد أَيَّاِم ُسلَْيَماَن  َذلَِك َشِريَعةٌ ََل تَْلَزُمنَا، وَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َذلَِك َكاَن ُحْكَم الشَّ

يَاِطيِن ُحْكٌم َخاِرٌج ِمْن ُحْكِمنَا، َوُكلُّ ُحْكٍم لَْم يَُكْن فِي َشِريَعتِنَا  ِ تََعالَى فِي الشَّ َوُحْكُم َّللاَّ

 فَََل يَْلَزُمنَا.

: أَنَّ ُحْكَم " اْلِجنِّ " اْليَْوَم فِي َشِريَعتِنَا َغْيُر ُحْكمِ   -نَا، َكَما قَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ بَْل قَْد َصحَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْوُث َحَراٌم ِعْنَدنَا  -َصلَّى َّللاَّ ا َوالرَّ ْوَث َواْلِعظَاَم طََعاما أَنَّهُ أَبَاَح لَهُْم الرَّ

هَا َعلَى أََحِدِهَما َوَحََلٌل لَهُْم، فََكْيَف َوإَِذا اْحتََمَل ظَاِهُر اْْليَِة َمْعنَيَْيِن، فَََل يَُجوُز َحْملُ 

ا  ةَ لَهُْم فِيِه أَْصَلا ، َوأَْيضا  -ُدوَن اْْلَخِر، إَلَّ بِبُْرهَاٍن، َوقَْد بَيَّنَّا أَنَّ ِكََل اْلَوْجهَْيِن ََل ُحجَّ

ْحَر  نَّ اْلَملََكْيِن َوهُْم يَْزُعُموَن: أَ  -فَإِنَّ نَصَّ قَْولِِهْم: إنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا بِتَْعلِيِم النَّاِس السِّ

وا بِاْختََِلِف ُحْكِم تَْعلِ  ْحَر، َوََل يَْكفُُر اْلَملََكاِن ِعْنَدهُْم بَِذلَِك، فَقَْد أَقَرُّ يِم يَُعلَِّماِن النَّاَس السِّ

ا بَِذلَِك، فَإِْذ قَْد قَالُوا َذلَِك، فَِمْن أَيْ  ا، َوََل يَُكوُن ُكْفرا ْحِر، َوأَنَّهُ يَُكوُن ُكْفرا َن لَهُْم: أَنَّ السِّ

ا َعلَى  ا قِيَاسا ا َعلَى الشَّيَاِطيِن، ُدوَن أَْن ََل يَُكوَن ُكْفرا ُحْكَم السَّاِحِر ِمْن النَّاِس اْلُكْفُر قِيَاسا

ِ تََعالَى: }َوَما يَُعلَِّماِن مِ  ْن اْلَملََكْيِن؟ فََكْيَف َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل.. ثُمَّ ِصْرنَا إلَى قَْوِل َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِيِه 018أََحٍد َحتَّى يَقُوَل إِنََّما نَْحُن فِْتنَةٌ فََل تَْكفُْر{ ]البقرة:  [ فََوَجْدنَاهُْم ََل ُحجَّ

ََل أَْصَلا بَِوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه ِِلَنَّهُ إنََّما فِي هََذا اْلَكََلِم النَّْهُي َعْن اْلُكْفِر ُجْملَةا، َولَْم يَقُوََل: فَ 

.تَْكفُ  ْحَر، هََذا َما ََل يُْفهَُم ِمْن اْْليَِة أَْصَلا ْحِر، َوََل بِِعْلِمك السِّ  ْر بِتََعلُِّمك السِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوهََكَذا قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ا يَْضِرُب : »-َصلَّى َّللاَّ ََل تَْرِجُعوا بَْعِدي ُكفَّارا

 بَْعُضُكْم ِرقَابَ 

وا فَقَْط، ََل أَنَّهُْم بِقَْتِل بَْعِضِهْم إنََّما هَُو « بَْعضٍ  ، َوَعْن أَْن يَْرتَدُّ نَْهٌي أَْن يَْكفُُروا اْبتَِداءا

ا، َوهََذا بَيٌِّن ََل َخفَاَء بِِه.. ثُمَّ ِصْرنَا إلَى قَْوله تََعالَى }َولَقَْد َعلُِموا  ا يَُكونُوَن ُكفَّارا بَْعضا

[ 018ى قَْوله تََعالَى: }لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن{ ]البقرة: [ إلَ 018لََمِن اْشتََراهُ{ ]البقرة: 

فَةَ قَدْ  ، ِِلَنَّ هَِذِه الصِّ اِحِر، َوََل فِي إبَاَحِة َدِمِه أَْصَلا ةَ لَهُْم فِي تَْكفِيِر السَّ  فََوَجْدنَاهُْم ََل ُحجَّ

ينَا ..ٌ َعنْ  ِ  تَُكوُن فِي ُمْسلٍِم بِإِْجَماِعِهْم َمَعنَا: َكَما ُروِّ  -اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْنيَا َمْن ََل َخََلَق لَهُ فِي اْْلَخرِ » -َصلَّى َّللاَّ  « ..إنََّما يَْلبَُس اْلَحِريَر فِي الدُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْبَع »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ اْجتَنِبُوا السَّ

ْحُر، َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي  ِ، َوالسِّ ْرُك بِاَّلَلَّ ؟ قَاَل: الشِّ ِ َوَما هُنَّ اْلُموبِقَاِت، قِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْحفِ  بَا، َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ ، َوأَْكُل َماِل اْليَتِيِم، َوأَْكُل الرِّ ُ إَلَّ بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ ، َوقَْذُف َحرَّ

 صحيح(«)اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاتِ 

ْرِك، َولَِكنَّهُ َمْعِصيَةٌ ُموبِقَةٌ  ْحَر لَْيَس ِمْن الشِّ قال المؤلف: فََكاَن هََذا بَيَاناا َجلَّيَا بِأَنَّ السِّ

ْشَكاُل  ِ اْلَحْمُد. -َكقَْتِل النَّْفِس َوَشبَِههَا، فَاْرتَفََع اْْلِ  َوَّلِلَّ

ِ »ئَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت َعْن َعا■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ُسِحَر َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ

ْحِر « يََرى أَنَّهُ يَأْتِي النَِّساَء َوََل يَأْتِيِهنَّ  قَاَل اْبُن ُعيَْينَةَ: َوهََذا أََشدُّ َما يَُكوُن ِمْن السِّ

َ أَْفتَانِي فِيَما اْستَْفتَْيتِِه فِيِه؟ أَتَانِي َرُجََلِن، فَقََعَد أََحُدهَُما  -فَقَاَل: يَا َعائَِشةُ » أََعلِْمِت أَنَّ َّللاَّ
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ُجِل؟ فَقَاَل:  ِعْنَد َرْأِسي، َواْْلَخُر ِعْنَد ِرْجلِي، فَقَاَل الَِّذي ِعْنَد َرْأِسي لِْْلَخِر: َما بَاُل الرَّ

َرُجٌل ِمْن بَنِي ُزَرْيٍق َحلِيُف اْليَهُوِد،  -قَاَل: لَبِيُد ْبُن أَْعَصَم  َمْطبُوٌب، قَاَل: َوَمْن طَبَّهُ؟

قَاَل: َوفِيَم؟ قَاَل: فِي ُمْشٍط َوُمَشاطٍَة، قَاَل: َوأَْيَن؟ قَاَل: فِي ُجفِّ طَْلَعِة  -َوَكاَن ُمنَافِقاا 

بِْئَر َحتَّى اْستَْخَرَجهُ، قَاَل: فَهَِذِه اْلبِْئُر َذَكٍر، تَْحَت َراُعوفٍَة فِي بِْئِر َذْرَواَن، قَاَل: فَأَتَى الْ 

يَاِطيِن، قَاَل: فَاْستُْخِرَج،  الَّتِي َرأَْيتُهَا، َكأَنَّ َماَءهَا نُقَاَعةُ اْلِحنَّاِء، َوَكأَنَّ نَْخلَهَا ُرُءوُس الشَّ

ُ فَقَْد َشفَانِي، َوأَكْ  ا َّللاَّ َرهُ أَْن أُثِيَر َعلَى النَّاِس فَقُْلُت: أَفَََل تَنَشَّْرَت؟ قَاَل: أَمَّ

ا  صحيح(«)َشر ا

ُ تََعالَى َرُسولَهُ  َف َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا َخبٌَر َصِحيٌح، َوقَْد َعرَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُمنَافِقاا، َوفِي بَْعِض  َمْن َسَحَرهُ، فَلَْم يَْقتُْلهُ.. فَإِْن قِيَل: فَإِنَّ فِي هََذا اْلَحِديِث: أَنَّهُ َكانَ 

َوأَْنتُْم تَقُولُوَن: إنَّ اْلَكافَِر إَذا أََضرَّ بُِمْسلٍِم َوَجَب قَْتلُهُ، َوبَِرئَْت  -ِرَوايَاتِِه: أَنَّهُ َكاَن يَهُوِدي اا 

ةُ، َوأَنَّ اْلُمنَافَِق إَذا ُعِرَف َوَجَب قَْتلُهُ، قُْلنَا: إنَّنَا َكَذلَِك نَ  مَّ قُوُل، ِِلَنَّ اْلبُْرهَاَن قَاَم ِمْنهُ الذِّ

 بَِذلَِك.

يُّ  مِّ ا الذِّ ِ تََعالَى }َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوهُْم  -َوأَمَّ إَذا أََضرَّ بُِمْسلٍِم، فَلِقَْوِل َّللاَّ

َمْت ِدَماُء أَْهِل اْلِكتَاِب بِاْلتَِزاِم الصَّ 8١َصاِغُروَن{ ]التوبة:  َغاِر، فَإَِذا فَاَرقُوا [ فَإِنََّما ُحرِّ

وا بُِمْسلٍِم فَلَْم يَْصُغْر  تُهُْم، َوَسقَطَ تَْحِريُم ِدَمائِِهْم.. َوهُْم إَذا أََضرُّ َغاَر فَقَْد بَِرئَْت ِذمَّ الصَّ

 َوهُْم َوقَْد أَْصَغُروهُ، فَِدَماُؤهُْم َحََلٌل.

ا اْلُمنَافُِق  ِ فَإَِذا ُعِرَف أَنَّهُ َكافٌِر فَقَ  -َوأَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن » -َصلَّى َّللاَّ

، نَْحُن َعلَى يَقِيٍن ََل ِمْريَةَ فِيِه: أَنَّهُ لَْم يَُكْن « بَدََّل ِدينَهُ فَاْفتَلُوهُ  فَهََذا اْلُمنَافُِق أَْو اْليَهُوِديُّ

ُ تََعالَى أََمَر َرُسولَهُ  ُ َعلَ  -َّللاَّ بَْعُد بِقَْتِل َمْن بَدََّل ِدينَهُ، َوََل بِقَْتِل َمْن لَْم  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِة. مَّ َغاَر ِمْن أَْهِل الذِّ  يَْلتَِزْم الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلَحَسِن قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ ■  َحدُّ السَّاِحِر َضْربُهُ : »-َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)بِالسَّْيفِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَْيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن تََعلََّم : »-َصلَّى َّللاَّ

 ِ ا َكاَن آِخَر َعْهِدِه ِمْن َّللاَّ ْحَر قَلِيَلا أَْو َكثِيرا  « .السِّ

ِ »َعْن أَبِي اْلَعََلِء ■  ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َجانََب ُعْقبَةَ َذاَت لَْيلٍَة  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا أَْصبََح قَاَل  فَنََزَل، فََجَعَل يَْرتَِجُز َويَقُوُل: ُجْنُدُب َوَما ُجْنُدُب َواِْلَْقطَُع اْلَخبَُر اْلَخبَُر فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْصَحابُهُ: يَا َرُسوَل َّللاَّ ا ِمْنَك َما َرأَيْ  -َصلَّى َّللاَّ ا أَْحَسَن َرَجزا نَا َراِجزا

تِي يَْضِرُب َضْربَةا يُْبَعُث بِهَا  ا ُجْنُدُب فََرُجٌل ِمْن أُمَّ اللَّْيلَِة، فََما ُجْنُدُب، َواِْلَْقطَُع؟ قَاَل: أَمَّ

ا اِْلَْقطَُع فََرُجٌل تُْقطَُع يَُدهُ فَتُْدَخُل ا ةا َوْحَدهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوأَمَّ ْلَجنَّةَ قَْبَل َجَسِدِه بِبُْرهٍَة ِمْن أُمَّ

فََكانُوا يََرْوَن أَنَّ اِْلَْقطََع، َزْيَد ْبَن ُصوَحاَن، قُِطَعْت يَُدهُ يَْوَم اْليَْرُموِك قَْبَل يَْوِم « الدَّْهرِ 

ا ُجْنُدُب، فَهَُو الَِّذي قَتََل السَّاِحَر.)ضعيف مرسل( -اْلَجَمِل َمَع َعلِيٍّ   َوأَمَّ

ا َكاَن ِعْنَد اْلَولِيِد ْبِن ُعْقبَةَ فََجَعَل يَْدُخُل فِي  -هَُو اْلَجْونِيُّ  -بُو ِعْمَراَن أَ ■  أَنَّ َساِحرا

ا َدَخَل السَّاحِ  ُر بَقََرٍة ثُمَّ يَْخُرُج ِمْنهَا، فََرآهُ ُجْنُدٌب، فََذهََب إلَى بَْيتِِه فَاْلتَفََع َعلَى َسْيفِِه، فَلَمَّ

ْحَر َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن{ ]اِلنبياء: َجْوَف اْلبَقَرَ  [ فَاْنَدفََع ٢ِة َضَربَهَُما، قَاَل }أَفَتَأْتُوَن السِّ
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قُوا َوقَالُوا: َحُروِري، فََسَجنَهُ اْلَولِيُد، َوَكتََب بِِه إلَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فََكاَن  النَّاُس َوتَفَرَّ

ْجِن  يُْفتَُح لَهُ بِاللَّْيِل فَيَْذهَُب إلَى قَاَل: فَيََرْوَن أَنَّ ُجْنُدباا  -أَْهلِِه، فَإَِذا أَْصبََح َرَجَع إلَى السِّ

ْربَِة؟  َصاِحَب الضَّ

عن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، قَاَل: إنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكتََب إلَى ُجَزيِّ ْبِن ُمَعاِويَةَ َعمِّ ■

أَْن اُْقتُْل ُكلَّ َساِحٍر، َوَكاَن بََجالَةُ  -لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَكاَن َعاِمَلا  -اِْلَْحنَِف ْبِن قَْيٍس 

.)صحيح( ، قَاَل بََجالَةُ: فَأَْرَسْلنَا فََوَجْدنَا ثَََلَث َسَواِحَر، فََضَرْبنَا أَْعنَاقَهُنَّ  َكاتَِب ُجَزيٍّ

فَأَتَى ِكتَاُب ُعَمَر  -ِْلَْحنَِف ْبِن قَْيٍس َعمِّ ا -عن بََجالَةَ َكاتَِب ُجَزيٍّ َ: ُكْنُت َكاتِباا لُِجَزيٍّ ■

قُوا بَْيَن ُكلِّ ِذي َرِحٍم َمْحَرٍم ِمْن اْلَمُجوِس،  قَْبَل َمْوتِِه، بَِسنٍَة: اُْقتُلُوا ُكلَّ َساِحٍر َوفَرِّ

ا ْمَزَمِة، قَاَل: فَقَتَْلنَا ثَََلَث َسَواِحَر، قَاَل: َوَصنََع َطَعاما ا َوَعَرَض  َواْنهَهُْم َعْن الزَّ َكثِيرا

، السَّْيَف، ثُمَّ َدَعا اْلَمُجوَس فَأَْلقَْوا ِوْقَر بَْغٍل، أَْو بَْغلَْيِن ِمْن َوِرِق أَِخلَّةا، َكانُوا يَأُْكلُوَن بِهَا

َعْبُد َولَْم يَُكْن ُعَمُر أََخَذ ِمْن اْلَمُجوِس اْلِجْزيَةَ َحتَّى َشِهَد »َوأََكلُوا بَِغْيِر َزْمَزَمٍة، قَاَل: 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الرَّ أََخَذهَا ِمْن َمُجوِس أَْهِل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)هََجرَ 

ْمَزَمةُ  َكََلٌم تَتََكلَُّم بِِه اْلَمُجوُس ِعْنَد أَْكلِِهْم، ََل بُدَّ لَهُْم ِمْنهُ، َوََل يَِحلُّ  -قال المؤلف: َوالزَّ

ِ تََعالَى يَتََكلَُّموَن بِِه فِي أَْفَواِهِهْم ِخْلقَةا  -ي ِدينِِهْم أَْكٌل ُدونَهُ فِ  َوهَُو َكََلُم تَْعِظيٍم َّلِلَّ

َولَهُْم َخَشبَاٌت ِصَغاٌر يَْستَْعِملُونَهَا ِعْنَد  -َوِشفَاهُهُْم ُمْطبَقَةٌ، ََل يَُجوُز ِعْنَدهُْم ِخََلُف َذلَِك 

 َوهََذا ُحْمٌق ِمْنهُْم َوتََكلٌُّف. -يَأُْكلُوَن بِهَا  َوأَِخلَّةٌ  -َذلَِك 

ا فََدفَنَهُ إلَى َصْدِرِه ثُمَّ تََرَكهُ ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أََخَذ َساِحرا

 َحتَّى َماَت.

ا.)صحيح(َعْن َسالِِم ْبِن أَبِي اْلَجْعِد قَاَل: إنَّ قَْيَس ْبَن َسعْ ■   ٍد قَتََل َساِحرا

ا أََضرَّ بُِمْسلٍِم فَقَتَلَهُ   َوهََكَذا نَقُوُل. -قال المؤلف: فَقَْد يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َذلَِك السَّاِحُر َكافِرا

هَا َوَعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّ َجاِريَةا لَِحْفَصةَ َسَحَرْتهَا فَاْعتََرفَْت بَِذلَِك فَأََمَرْت بِ ■ 

ْحَمِن ْبَن َزْيٍد فَقَتَلَهَا، فَأَْنَكَر َذلَِك َعلَْيهَا ُعْثَماُن، فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: َما تُْنِكُر عَ  لَى َعْبَد الرَّ

 أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن اْمَرأَةٌ َسَحَرْت َواْعتََرفَْت؟ فََسَكَت ُعْثَماُن.)صحيح(

ِ أََخاهَا فَقَتََل َساِحَرتَْيِن.َعْن نَافٍِع: أَنَّ َحْفَصةَ ُسِحَرْت فَ ■   أََمَرْت ُعبَْيَد َّللاَّ

ْحَمِن: أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن أَْعتَقَْت َجاِريَةا لَهَا َعْن ُدبٍُر، ■  َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّ

، فَأََمَرْت بِهَا َعائَِشةُ اْبَن أَِخيهَا أَْن َوأَنَّهَا َسَحَرْتهَا َواْعتََرفَْت بَِذلَِك، َوقَالَْت: أَْحبَْبت اْلِعْتقَ 

ْن يُِسيُء َمْلَكتِهَا، َوقَالَْت: اْبتَْع بِثََمنِهَا َرقَبَةا فَأَْعتِْقهَا.  يَبِيَعهَا ِمْن اِْلَْعَراِب ِممَّ

َرُجٍل، َعْن َعْمَرةَ، قَالَْت: َمِرَضْت َعائَِشةُ فَطَاَل َمَرُضهَا، فََذهََب بَنُو أَِخيهَا إلَى ■ 

فََذَكُروا لَهُ َمَرَضهَا؟ فَقَاَل: إنَُّكْم لِتُْخبُِرونِي َخبََر اْمَرأٍَة َمْطبُوبٍَة، فََذهَبُوا يَْنظُُروَن، فَإَِذا 

َجاِريَةٌ لَهَا قَْد َسَحَرْتهَا َوَكانَْت قَْد َدبََّرْتهَا، فَقَالَْت لَهَا: َما أََرْدِت ِمنِّي؟ قَالَْت: أََرْدُت أَْن 

ِ َعلَيَّ أَْن تُبَاَع ِمْن أََشدِّ اْلَعَرِب َملَِكةا، فَبَاَعْتهَا، َوأََمَرتْ تَمُ   وتِي َحتَّى أَْعتَِق، قَالَْت: فَإِنَّ َّلِلَّ

 بِثََمنِهَا أَْن يُْجَعَل فِي ِمْثلِهَا.

 8111]َمْسأَلَة ِمْقَدار التَّْعِزير[م
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ومن  كثر من عشر جلدات :قال ابن حزم بعد أن نصر القول بأن التعزير َل يكون أ

بالغا ذلك  -أتى منكرات جمة ، فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل 

ِلن اِلمر في التعزير جاء مجمَل فيمن أتى منكرا أن يغير باليد ، وليس هذا  -ما بلغ 

وَل  -بمنزلة الزاني الذي قد صح اْلجماع والنص أن اْليَلج والتكرار سواء 

وَل  -لذي قد صح اْلجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء كالشرب ا

 -كالسرقة التي قد صح اْلجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء 

وباَّلل  -وَل كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء 

  . تعالى التوفيق

 -أقوال الفقهاء:

ويضربه اْلمام حتى ولو تجاوز به الحد وهو قول :  اِلول : ليس له مقدار محدد

 .مالك وأحد قولى أبى يوسف من الحنفية ، وأبو ثور والطحاوى

 الثانى : التعزير مائة جلدة فأقل .

الثالث: أنه َل يبلغ بالتعزير فى معصية قدر الحد فيها فَل يبلغ بالتعزير على النظر 

َل قطع فيه : حد السرقة ، وهو قول : والمباشرة : حد الزنى ، وَل على سرقة ما 

 طائفة من أصحاب الشافعى و أحمد .

وقول   هَُو أََحُد أَْقَواِل أَبِي يُوُسفَ وأَْكثَُر التَّْعِزيِر تِْسَعةٌ َوَسْبُعوَن َسْوطاا فَأَقَلَّ الرابع : 

 زفر وابن أبى ليلى.

َسْوطاا فَأَقَلَّ وهو قول ابن أبى ليلى وأحد االخامس : أْكثَُر التَّْعِزيِر َخْمَسةٌ َوَسْبُعوَن 

 أقوال أبى يوسف.

 السادس: أكثر التعزير تسعة وثَلثون سوطا وهو قول : أبى حنيفة و الشعبى .

  . السابع : أَْكثَُر التَّْعِزيِر ثََلَثُوَن َسْوطاا

 فعى .وهو قول بعض أصحاب الشا  أَْكثَُر التَّْعِزيِر ِعْشُروَن َسْوطاا الثامن : 

َلَ يَُجوُز أَْن يَتََجاَوَز بِِه أَْكثََر ِمْن َذلَِك   ،  التاسع : أْكثَُر التَّْعِزيِر َعْشَرةُ أَْسَواٍط فَأَقَلَّ 

 الليث بن سعد و الظاهرية ورواية عن أحمد وبعض الشافعية . و : المؤلفوهو قول

 -األحاديث واآلثار:

قال : كان رسول َّللا صلى َّللا  أبي بردةعبد الرحمن بن جابر بن عبد َّللا بن  عن *

 .)صحيح( تعالى َّللا حدود من حد في إَل جلدات عشر فوق يجلد َل  عليه وسلم يقول
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  . فكان هذا بيانا جليا َل يحل ِلحد أن يتعداه قال المؤلف:

*حديث النبى صلى َّللا عليه وسلم من ) من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين 

 )ضعيف((

عبد  حدثه ، قال : توفي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عروة بن الزبير أن *

ة قد صلت ، وكانت له نوبي وأعتق من صلى من رقيقه وصام الرحمن بن حاطب

وصامت وهي أعجمية لم تفقه ، فلم يرعه إَل حملها وكانت ثيبا ، فذهب 

فسألها ، فقال   فزعا فحدثه ؟ فقال : أنت الرجل َل تأتي بخير ، فأرسل إليها عمر إلى

 بدرهمين ، فصادف ذلك عنده مرعوش : أحبلت ؟ قالت : نعم ، من

جالسا  عثمان ، فقال : أشيروا علي وكان عوف بن الرحمن وعبد ، وعليا ، عثمان: 

قد وقع عليها الحد ، فقال : أشر علي  : الرحمن وعبد ، علي فاضطجع ، فقال

أراها  :عثمان ؟ قال : قد أشار عليك أخواك ، قال : أشر علي أنت ، قال عثمان يا

فجلدت مائة  عمر تستهل به كأنها َل تعرفه ، فليس الحد إَل على من علمه ، فأمر بها

  . صدقت ، والذي نفسي بيده ما الحد إَل على من علمه ثم غربها ، ثم قال :

 فََضَربَهُ ُعَمُر ِمائَةا.  ، *أنَّ َرُجَلا َوَجَد فِي بَْيِت َرُجٍل بَْعَد اْلَعتََمِة ُملَفِّفاا فِي َحِصيٍر 

ُجَل َمَع اْلَمْرأَِة فِي لَِحاٍف َواِحٍد عن * َدهَُما ِمائَةا ُكلُّ َجلَ   ، َعلِيٍّ أَنَّهُ َكاَن إَذا َوَجَد الرَّ

 . إْنَساٍن ِمْنهَُما

فََضَربَهَُما لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما أَْربَِعيَن   ، *أتَِي اْبُن َمْسُعوٍد بَِرُجٍل ُوِجَد َمَع اْمَرأٍَة فِي لَِحاٍف 

ُجِل فََشَكْوا َذلَِك إلَى ُعَمَر   ، َسْوطاا  ْبِن اْلَخطَّاِب فَقَاَل ُعَمُر فََذهََب أَْهُل اْلَمْرأَِة َوأَْهُل الرَّ

 . قَْد فََعْلت َذلِكَ   : ِلَْبِن َمْسُعوٍد َما يَقُوُل هَُؤَلَِء قَاَل 

حق فكتب إليها يخرج عليها  المؤمنين أم سلمة أم قال : كان لرجل على شقيق عن *

  .بأن يجلد ثَلثين جلدة عمر رفأم

َل يجلد  أبي موسى كتب إلى الخطاب بن عمر أن يحيى بن عبد َّللا بن صيفي عن *

 تعزير أكثر من عشرين سوطا.في 

 8111]َمْسأَلَة َهْل يُقَاُل َذُوو اْلَهْيئَاِت َعثََراتُُهْم َوَكْيَف يَتََجاَوُز َعْن ُمِسيِء اأْلَْنَصاِر[م 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَقِيلُوا َذِوي اْلهَْيئَاِت » -َصلَّى َّللاَّ

.)صحيح()روى من عدة أسانيد قال فيها المؤلف: َحِديِث َعْبِد « َعثََراتِِهْم إَلَّ اْلُحُدودَ 

ا لَْوََل أَنَّ ُمحَ  َد ْبَن أَبِي بَْكٍر ُمقَدٌَّر أَنَّهُ لَْم يَْسَمْعهُ ِمْن َعْمَرةَ، ِِلَنَّ اْلَملِِك َكاَن يَُكوُن َجيِّدا مَّ

ا أَبُو بَْكِر ْبُن نَافٍِع  -هََذا اْلَحِديَث إنََّما هَُو َعْن أَبِيِه أَبِي بَْكٍر َعْن َعْمَرةَ  فَهَُو  -َوأَمَّ
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ْبَن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر، َذلَِك َعاٍل ثِقَةٌ، َولَْيَس هَُو أَبَا بَْكِر  -َضِعيٌف لَْيَس هَُو بَِشْيٍء 

ٌر  ةُ بِِه قَائَِمةٌ( -َوهََذا ُمتَأَخِّ ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ فَهَُو َجيٌِّد َواْلُحجَّ  َوأَْحَسنُهَا ُكلُّهَا َحِديُث َعْبِد الرَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِ  -َعْن َعْمَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ تَُجاِوُزوا َعْن َزلَِّة ِذي »قَاَل  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 «اْلهَْيئَِة؟

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اِْلَْنَصاُر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُمْحِسنِِهْم َوتََجاَوُزوا َعْن  َكِرِشي َوَعْيبَتِي، َوالنَّاُس َسيَْكثُُروَن َويَقِلُّوَن، فَاْقبَلُوا ِمنْ 

 صحيح(«)ُمِسيئِِهمْ 

َمرَّ أَبُو بَْكٍر، َواْلَعبَّاُس، بَِمْجلٍِس ِمْن َمَجالِِس اِْلَْنَصاِر َوهُْم »أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُوُل ■ 

ُ  -يَْبُكوَن، فَقَاَل: َما يَْبِكيُكْم؟ فَقَالُوا: َذَكْرنَا َمْجلَِس النَّبِيِّ  ِمنَّا،  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََدَخَل إلَى النَّبِيِّ  َصلَّى  -فَأَْخبََرهُ بَِذلَِك، قَاَل: فََخَرَج النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َولَْم يَْصَعْدهُ بَْعَد  -َد اْلِمْنبََر َوقَْد َعَصَب َرْأَسهُ بَِحاِشيَِة بُْرٍد، فََصعِ  -َّللاَّ

َ َوأَْثنَى َعلَْيِه، ثُمَّ قَاَل: أُوِصيُكْم بِاِْلَْنَصاِر فَإِنَّهُْم َكِرِشي َوَعْيبَتِي،  -َذلَِك اْليَْوِم  فََحِمَد َّللاَّ

ِهْم َوتََجاَوُزوا َعْن َوقَْد قََضْوا الَِّذي َعلَْيِهْم، َوبَقَِي الَِّذي لَهُْم، فَاْقبَلُوا ِمْن ُمْحِسنِ 

 صحيح(«)ُمِسيئِِهمْ 

ِ »اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ باا  -َصلَّى َّللاَّ َوَعلَْيِه ِمْلَحفَةٌ ُمتََعصِّ

َ َوأَْثنَى َعلَْيِه، بِهَا َعلَى َمْنِكبَْيِه َوَعلَْيِه ِعَصابَةٌ َدْسَماُء، َحتَّى َجلََس َعلَى اْلِمْنبَِر، فَ  َحِمَد َّللاَّ

ا بَْعُد: أَيُّهَا النَّاُس، فَإِنَّ النَّاَس يَْكثُُروَن َوتَقِلُّ اِْلَْنَصاُر، َحتَّى يَُكونُوا َكاْلِملْ  ِح ثُمَّ قَاَل: أَمَّ

 صحيح(«)فِي الطََّعامِ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ، قَالَْت: ■  ُ  -َما اْنتَقََم َرُسوُل َّللاَّ لِنَْفِسِه فِي  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ِ، فَيَْنتَقُِم َّلِلَّ  صحيح(«)َشْيٍء يُْؤتَى إلَْيِه، َحتَّى يُْنتَهََك ِمْن ُحُرَماِت َّللاَّ

ُ َعلَيْ  -قال المؤلف: قَاَل قَائٌِل: فََكْيَف تُْجَمُع هَِذِه اْْلثَاُر َمَع قَْولِِه   -ِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا فَلِيَُغيِّْرهُ بِيَِدِه إْن اْستَطَاعَ » ِ تََعالَى التَّْوفِيُق  -فَنَقُوُل «.. َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرا : إنَّ -َوبِاَّلَلَّ

ا َوجَ  َب أَْن َجِميَعهَا ُكلَّهَا َحقٌّ ُمْمِكٌن ظَاِهٌر، َوَذلَِك َما َكاَن ِمْن إَساَءٍة ََل تَْبلُُغ ُمْنَكرا

يَتََجاَوَز فِيهَا َعْن اِْلَْنَصاِريِّ فِي التَّْعِزيِر، َولَْم يَُخفِّْف َعْن َغْيِرِهْم، َوَما َكاَن ِمْن َحدٍّ 

ا ِمْن اِْلَْنَصاِر َما ََل يَُخفَُّف َعْن َغْيِرِهْم، ِمْثُل أَْن يُْجلََد اِْلَْنَصاِريُّ فِي اْلَخْمِر  َخفِيٍف أَْيضا

َوهَُو الَِّذي لَهُ  -ْوِب، َوَغْيِرِه بِاْليَِد، أَْو بِاْلَجِريِد، َوالنَِّعاِل، َويُقَاُل ُذو اْلهَْيئَِة بِطََرِف الثَّ 

ا، فَََل بُدَّ ِمْن  -هَْيئَةُ ِعْلٍم َوَشَرٍف  ا أَْو ُمْنَكرا َعْثَرةٌ فِي َجفَا، َونَْحِو َذلَِك َما لَْم يَُكْن َحد ا

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ْعِزيِر إقَاَمِة اْلُحُدوِد، َوالتَّ   َوبِاَّلَلَّ

 8111]َمْسأَلَة اْلقَُرِشّي إَذا َحّد فِي َزنَى أَْو غيرة ِمْن اْلُحُدود ثَََلثًا َهْل يقتل[م

، هَْل يُْقتَُل اْلقَُرِشيُّ فِيَما يُوِجُب اْلقَْتَل ِمْن َرْجِم اْلُمْحَصِن إَذا َزنَى، َواْلقََوِد، َواْلِحَرابَةِ 

اٍت أَْم ََل؟... ِة، َوإَِذا َشِرَب اْلَخْمَر، بَْعَد أَْن ُحدَّ فِيهَا ثَََلَث َمرَّ دَّ  َوالرِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوأَْنَذَر َرُسوُل َّللاَّ َوْيقَتَْيِن ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ بِأَنَّ اْلَكْعبَةَ يَْهِدُمهَا ُذو السُّ

ِ  -بََِل َشكٍّ  -وُن إَلَّ بَْعَد َغْزِوهَا اْلَحبََشِة َوهََذا ََل يَكُ  َح َرُسوُل َّللاَّ ُ  -َوقَْد َصرَّ َصلَّى َّللاَّ

َح بِأَنَّ ُعْثَماَن تُِصيبُهُ بَْلَوى َكَما تََرى  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  فَهََذا  -بِأَنَّهَا تُْغَزى بَْعَدهُ، َوَصرَّ
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.أَْنَذَر بِأَنَّهُ َسيُْقتَُل، َوهَُو   قَُرِشيٌّ

 -األحاديث واآلثار:

اهُ َرُسوُل  -عنُمِطيِع ْبِن اِْلَْسَوِد ■  أَِخي بَنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب َوَكاَن اْسُمهُ اْلَعاِص، فََسمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا -َصلَّى َّللاَّ ِ  -: ُمِطيعا ُ َعلَ  -قَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ ْيِه َصلَّى َّللاَّ

ا َوََل يُْقتَُل َرُجٌل ِمْن قَُرْيٍش »بَِمكَّةَ يَقُوُل  -َوآلِِه َوَسلََّم  ََل تُْغَزى َمكَّةُ بَْعَد هََذا اْلَعاِم أَبَدا

ا   ضعيف منقطع(«)بَْعَد هََذا اْلَعاِم َصْبرا

■ ِ ُ  -عن اْلَحاِرُث ْبُن َمالِِك ْبِن اْلبَْرَصاِء: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََل » - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا ِ ْبِن «)تُْغَزى َمكَّةُ بَْعَد اْليَْوِم أَبَدا ْعبِيِّ َسَماٌع ِمْن َعْبِد َّللاَّ ضعيف منقطع() ََل يُْعَرُف لِلشَّ

بَْيِر فِي اْلِحَصاِر اِْلَوَّ  -ُمِطيٍع  ِ ْبِن الزُّ ِ ْبُن ُمِطيٍع هََذا قُتَِل َمَع َعْبِد َّللاَّ ِل، َوََل َوَعْبُد َّللاَّ

ا َسَماٌع ِمْن اْلَحاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن اْلبَْرَصاِء   فََحَصَل اْلَخبََراِن ُمْنقَِطَعْيِن( -يُْعَرُف لَهُ أَْيضا

ا، َوََل يَْقتُُل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََكاَن اْلُمَراُد بَِذلَِك أَنَّهُ  ََل يَْغُزوهَا أَبَدا

تِِه هَُو  ا، فَهََذا ِمْن أَْعََلِم نُبُوَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَُرِشي اا بَْعَد َذلَِك اْليَْوِم َصْبرا  .-َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى }َوَل تُقَاتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّ  ِة هََذا التَّأِْويِل: هَُو قَْوُل َّللاَّ ى َوبُْرهَاُن ِصحَّ

[ فَأَْخبََر تََعالَى أَنَّنَا َسنُقَاتُِل فِيِه َونَْقتُُل 0١0اتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوهُْم{ ]البقرة: يُقَ 

  َونُْقتَُل.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَُعوُذ » -َصلَّى َّللاَّ

َعائٌِذ بِاْلبَْيِت فَيَْبَعُث إلَْيِه بَْعٌث فَإَِذا َكاَن بِبَْيَداَء ِمْن اِْلَْرِض ُخِسَف بِِهْم، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل 

ِ فََكْيَف بَِمْن َكاَن َكاِرهاا؟ قَاَل: يُْخَسُف بِِه َمَعهُْم، َولَِكنَّهُ يُْبَعُث يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى  َّللاَّ

 صحيح(«)تِهِ نِيَّ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َحْفَصةُ أَنَّهَا َسِمْعت النَّبِيَّ ■  لَيَُؤمَّنَّ هََذا اْلبَْيَت »يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

لُهُمْ   َجْيٌش يَْغُزونَهُ َحتَّى إَذا َكانُوا بِبَْيَداَء ِمْن اِْلَْرِض يُْخَسُف بِِهْم بِأَْوَسِطِهْم، َويُنَاِدي أَوَّ

 « .آِخَرهُْم، ثُمَّ يُْخَسُف بِِهْم فَََل يَْبقَى إَلَّ الشَِّريُد الَِّذي يُْخبُِر َعْنهُمْ 

ِ »إنَّ َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعبََث َرُسوُل َّللاَّ فِي َمنَاِمِه، فَقُْلنَا: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َصنَْعُت َشْيئاا فِي  تِي َرُسوَل َّللاَّ ا ِمْن أُمَّ َمنَاِمَك لَْم تَُكْن تَْفَعلُهُ، قَاَل: اْلَعَجُب، إنَّ نَاسا

وَن هََذا اْلبَْيَت لَِرُجٍل ِمْن قَُرْيٍش قَْد لََجأَ بِاْلبَْيِت، َحتَّى إَذا َكانُوا بِاْلبَْيَداِء ُخِسَف بِِهْم؟  يَُؤمُّ

ِ، فَإِنَّ الطَِّريَق قَ  ْد تَْجَمُع النَّاُس، قَاَل: نََعْم، فِيِه اْلُمْستَْبِصُر، َواْلُمْجبَُر، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَى  ا، َويُْصَدُروَن َمَصاِدَر َشتَّى َحتَّى يَْبَعثَهُْم َّللاَّ ا َواِحدا بِيِل، يَْهلُِكوَن َمْهلَكا َواْبُن السَّ

 صحيح(«)نِيَّاتِِهمْ 

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن قال المؤلف: فَهََذا َخبٌَر َصِحيٌح فِي َغايَ  ِة َعْن ثَََلثٍَة ِمْن أُمَّ حَّ  -ِة الصِّ

ُ َعْنهُنَّ  بَْيِر  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَْنَذَر النَّبِيُّ »قَْد  -َوهَُو َصاِحُب  -َوَعْن اْبِن الزُّ َصلَّى َّللاَّ

 « .بِأَنَّ َمكَّةَ تُْغَزى بَْعَدهُ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ِ »وَسى اِْلَْشَعِريِّ قَاَل َعْن أَبِي مُ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بَْينََما َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 فََذَكَر اْلَحِديَث.« َحائٍِط ِمْن َحَوائِِط اْلَمِدينَِة اْستَْفتََح َرُجلٌ 

نَِّة َعلَى بَْلَوى تَُكوُن، قَاَل: فََذهَْبت ثُمَّ اْستَْفتََح َرُجٌل آَخُر فَقَاَل: اْفتَْح َوبَشََّرهُ بِاْلجَ »َوفِيِه 
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ْرتُهُ بِاْلَجنَِّة، فَقُْلُت الَِّذي قَاَل، فَقَاَل: اللَّهُمَّ   فَإَِذا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن قَاَل: فَفَتَْحُت لَهُ َوبَشَّ

ُ اْلُمْستََعانُ  ا َوَّللَاَّ  صحيح(«)َصْبرا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -نَّ النَّبِيَّ أَ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك َحدَّثَهُْم ■  ا فَتَبَِعهُ  -َصلَّى َّللاَّ َصِعَد أُُحدا

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، فََرَجَف بِِهْم، فََضَربَهُ نَبِيُّ َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

يٌق، َوَشِهيَدانِ بِِرْجلِِه: اُْثبُْت أُُحُد، فَإِنََّما عَ  ، َوِصدِّ  صحيح(«)لَْيَك نَبِيٌّ

َ تََعالَى أَْو َملًَكا[م  8118]َمْسأَلَة َسبَّ نبيا أَْو رسوَل أَْو هللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمْن َسبَّ َرُسوَل َّللاَّ َ تََعالَى، أَْو نَبِي اا ِمْن اِْلَْنبِيَاِء، أَوْ  -َصلَّى َّللاَّ  أَْو َّللاَّ

ا  الِِحيَن، هَْل يَُكوُن بَِذلَِك ُمْرتَد ا ا ِمْن اْلَمََلئَِكِة، أَْو إْنَساناا ِمْن الصَّ ا  -َملَكا  -إْن َكاَن ُمْسلِما

ا لِْلَعْهِد  ي اا  -أَْم ََل؟ َوهَْل يَُكوُن بَِذلَِك نَاقِضا  أَْم ََل؟.. -إْن َكاَن ِذمِّ

ِ تََعالَى  ا َسبُّ َّللاَّ ٌد، إَلَّ أَنَّ فََما َعلَ  -َوأَمَّ ى ظَْهِر اِْلَْرِض ُمْسلٌِم يَُخالُِف فِي أَنَّهُ ُكْفٌر ُمَجرَّ

ِ تََعالَى،  -َوهَُما طَائِفَتَاِن ََل يُْعتَدُّ بِِهَما  -اْلَجْهِميَّةَ، َواِْلَْشَعِريَّةَ  ُحوَن بِأَنَّ َسبَّ َّللاَّ يَُصرِّ

ا، قَاَل بَعْ  ُضهُْم: َولَِكنَّهُ َدلِيٌل َعلَى أَنَّهُ يَْعتَقُِد اْلُكْفَر، ََل أَنَّهُ َكافٌِر َوإِْعََلَن اْلُكْفِر، لَْيَس ُكْفرا

َ تََعالَى  ْسََلِم  -بِيَقِيٍن بَِسبِِّه َّللاَّ  -َوأَْصلُهُْم فِي هََذا أَْصُل ُسوٍء َخاِرٌج َعْن إْجَماِع أَْهِل اْْلِ

يَماُن هَُو التَّصْ  َوِعبَاَدةُ  -َوإِْن أَْعلََن بِاْلُكْفِر  -ِديُق بِاْلقَْلِب فَقَْط َوهَُو أَنَّهُْم يَقُولُوَن: اْْلِ

ٍد  ْسََلَم. قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا فِي َذلَِك اْْلِ ُ  -اِْلَْوثَاِن بَِغْيِر تَقِيٍَّة َوََل ِحَكايٍَة، لَِكْن ُمْختَارا َرِحَمهُ َّللاَّ

جْ - ٌد؛ ِِلَنَّهُ ِخََلٌف ِْلِ ِ تََعالَى َوَرُسولِِه : َوهََذا ُكْفٌر ُمَجرَّ ِة، َولُِحْكِم َّللاَّ ُ  -َماِع اِْلُمَّ َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة َوَمْن بَْعَدهُْم؛ ِِلَنَّهُ ََل يَْختَلُِف أََحٌد  -َعلَْيِه َوَسلََّم   -ََل َكافٌِر َوََل ُمْؤِمٌن  -َوَجِميِع الصَّ

ُد فِي أَنَّ هََذا اْلقُْرآَن هَُو الَِّذي َجاَء بِِه ُمحَ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -مَّ َوَذَكَر أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

َف، فَلَْم  َوافِِض ادَُّعوا أَنَّهُ نُقَِص ِمْنهُ، َوُحرِّ ِ تََعالَى، َوإِْن َكاَن قَْوٌم ِمْن الرَّ َوْحٌي ِمْن َّللاَّ

 َكَما َذَكْرنَا. -يَْختَلِفُوا أَنَّ ُجْملَتَهُ 

ا َعلَى َمْن نَطََق بِأَْقَواٍل َولَْم يَْختَلِفُوا  فِي أَنَّ فِيِه التَّْسِميَةَ بِاْلُكْفِر، َواْلُحْكُم بِاْلُكْفِر قَْطعا

َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم{ ]المائدة:  َمْعُروفٍَة، َكقَْولِِه تََعالَى }لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

0٣. ] 

ْد قَالُوا َكلَِمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْسَلِمِهْم{،فََصحَّ أَنَّ اْلُكْفَر يَُكوُن وقَْوله تََعالَى }َولَقَ 

ا.  َكََلما

ُ تََعالَى بِاْلُكْفِر َعلَى إْبلِيَس  َ َخلَقَهُ ِمْن نَاٍر َوَخلََق آَدَم ِمْن  -َوقَْد َحَكَم َّللاَّ َوهَُو َعالٌِم بِأَنَّ َّللاَّ

َمهُ َعلَْيِه َوأََمَرهُ بِ  -ِطيٍن  ُجوِد ِْلَدَم َوَكرَّ َ تََعالَى النَِّظَرةَ إلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن..  -السُّ َوَسأََل َّللاَّ

ْت بِِه الطَّائِفَةُ اْلقَائِلَةُ إنَّ َمْن َسبَّ   فَإِْذ قَْد َسقَطَ هََذا اْلقَْوُل فَاْلَواِجُب أَْن نَْنظَُر فِيَما اْحتَجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّ  -َرُسوَل َّللاَّ ا ِمْن اْلَمََلئَِكِة  -ى َّللاَّ  -أَْو نَبِي اا ِمْن اِْلَْنبِيَاِء، أَْو َملَكا

يَماَن بِقَْلبِِه:  -فَهَُو بَِذلَِك اْلقَْوِل َكافٌِر  -َعلَْيِهْم السَََّلُم  َسَواٌء اْعتَقََدهُ بِقَْلبِِه أَْو اْعتَقََد اْْلِ

ِ َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزئُوَن{ ]التوبة: فََوَجْدنَاهُْم  ِ تََعالَى }قُْل أَبِاَّللَّ يَْذُكُروَن قَْوَل َّللاَّ

 [ .٦٦[ }َل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم{ ]التوبة: ٦٥

ُ تََعالَى }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َل تَْرفَُعوا  { َوقَاَل َّللاَّ أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ

ُموَك فِيَما َشَجَر 8]الحجرات:  [ اْْليَةَ. وقَْوله تََعالَى }فََل َوَربَِّك َل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ
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ُ َعزَّ َوَجلَّ َوقََسَم َوَحَكَم: أَنَّهُ ََل يُْؤِمُن أََحٌد َحتَّ ٦٥بَْينَهُْم{ ]النساء:  ى [ قَاَل فَقََضى َّللاَّ

 ِ َم َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -يَُحكِّ ا فِي  -َصلَّى َّللاَّ فِيَما َشَجَر ثُمَّ ََل يَِجُد فِي نَْفِسِه َحَرجا

ا. ا قََضى بِِه َويَُسلُِّم تَْسلِيما  َشْيٍء ِممَّ

 َ ُ  - تََعالَى أَْو النَّبِيَّ قَالُوا: َوبَِضُروَرِة اْلِحسِّ َواْلُمَشاهََدِة نَْدِري أَنَّ َمْن َسبَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن اْلَمََلئَِكِة، أَْو نَبِي اا ِمْن اِْلَْنبِيَاِء  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  أَْو  -َعلَى َجِميِعِهْم السَََّلُم  -أَْو َملَكا

ِريَعِة، أَْو اْستََخفَّ بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك ُكلِِّه، ْم النَّبِيَّ  َشْيئاا ِمْن الشَّ ُ َعلَْيِه  -فَلَْم يَُحكِّ َصلَّى َّللاَّ

ِريَعِة  -َوَسلََّم  ِ تََعالَى، َوإِْكَراِم اْلَمََلئَِكِة َوالنَّبِيِّيَن، َوتَْعِظيِم الشَّ لَِما أَتَى بِِه ِمْن تَْعِظيِم َّللاَّ

ِ تََعالَى. فََصحَّ أَنَّهُ لَْم يُْؤِمنْ   فَقَْد َكفََر إْذ لَْيَس إَلَّ ُمْؤِمٌن أَْو َكافٌِر. الَّتِي ِهَي َشَعائُِر َّللاَّ

ُ تََعالَى بِإِْحبَاِط َعَمِل َمْن َرفََع َصْوتَهُ َعلَى َصْوِت النَّبِيِّ  ُ  -قَالُوا: َوقَْد نَصَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْوِت َعلَى َصْوِت النَّبِيِّ َوإِْحبَاطُ اْلَعَمِل ََل يَُكوُن إَلَّ بِاْلُكْفِر فَقَْط.  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَرْفُع الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ، َوالسَّبُّ لَهُ، -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَْدُخُل فِيِه: اَِلْستِْخفَاُف بِِه  -َصلَّى َّللاَّ

 َواْلُمَعاَرَضةُ ِمْن َحاِضٍر َوَغائٍِب.

ِ َوبِآيَاتِِه َوَرُسولِِه: أَنَّهُْم َكفَُروا بَِذلَِك بَْعَد قَالُوا: َوَكاَن قَْولُهُ تََعالَى فِي  اْلُمْستَْهِزئِيَن بِاَّلَلَّ

ِ َوبَِرُسوٍل  ْشَكاُل َوَصحَّ يَقِيناا أَنَّ ُكلَّ َمْن اْستَْهَزأَ بَِشْيٍء ِمْن آيَاِت َّللاَّ إيَمانِِهْم، فَاْرتَفََع اْْلِ

. ِمْن ُرُسلِِه فَإِنَّهُ َكافٌِر بَِذلِكَ   ُمْرتَدٌّ

ُ تََعالَى }َجاِعِل اْلَمَلئَِكِة ُرُسَل{  -َوقَْد َعلِْمنَا  ِ تََعالَى، قَاَل َّللاَّ أَنَّ اْلَمََلئَِكةَ ُكلَّهُْم ُرُسُل َّللاَّ

 [ َوَكَذلَِك َعلِْمنَا بَِضُروَرِة اْلُمَشاهََدِة: أَنَّ ُكلَّ َسابٍّ َوَشاتٍِم فَُمْستَِخفٌّ بِاْلَمْشتُومِ 0]فاطر: 

َ تََعالَى قَْد َجَعَل إْبلِيَس   ُمْستَْهِزٌئ بِِه، فَاَِلْستِْخفَاُف َواَِلْستِْهَزاُء َشْيٌء َواِحٌد؟ َوَوَجْدنَا َّللاَّ

ا؛ ِِلَنَّهُ إْذ قَاَل }أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ{ ]اِلعراف:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بِاْستِْخفَافِِه بِآَدَم  [ 08َكافِرا

ا بِقَْولِِه }َوَكاَن ِمَن فَِحينَئٍِذ أََمرَ  اهُ َكافِرا هُ تََعالَى بِاْلُخُروِج ِمْن اْلَجنَِّة َوَدْحِرِه، َوَسمَّ

 [ .٢٢اْلَكافِِريَن{ ]البقرة: 

 -أقوال الفقهاء:

 من سب النبي أو نبيا من اِلنبياء.☆

ا.■   لَْيَس َذلَِك ُكْفرا

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، هَُو ُكْفٌر)عمر بن عبد العزيز ،و أَبُو َحنِيفَةَ، ■  َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه، َوَسائُِر أَْصَحاِب اْلَحِديِث، َوأَْصَحابُهُْم(

 توقف البعض في ذلك.)أهل الظاهر(■

ه مكذب َمْن َسبَّ أَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر ُجلَِد، َوَمْن َسبَّ َعائَِشةَ ورماها بالزنا قُتَِل ِلن■ 

 بالقرآن.)مالك(

ِ تََعالَى فِي قَْطِعِه ⊙ ةٌ، َوتَْكِذيٌب َّلِلَّ قال المؤلف: قَْوُل َمالٍِك هَاهُنَا َصِحيٌح، َوِهَي ِردَّةٌ تَامَّ

َ تََعالَى يَقُوُل  هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن، َوََل فَْرَق. ِِلَنَّ َّللاَّ بِبََراَءتِهَا ،َوَكَذلَِك اْلقَْوُل َسائُِر أُمَّ

ا يَقُولُوَن{..}وَ  ُءوَن ِممَّ  الطَّيِّبَاُت لِلطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت أُولَئَِك ُمبَرَّ

 -إذا سب الذمي النبي:☆
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 يقتل وَل بد.)المالكية والظاهرية والليث بن سعد(■

َ تََعالَى أَْو َرُسولَهُ ■  يُّ َّللاَّ مِّ ُ َعلَْيِه َوآ -َسبَّ الذِّ بِأَيِّ َشْيٍء َسبَّهُ، فَإِنَّهُ  -لِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ََل يُْقتَُل، لَِكْن يُْنهَى َعْن َذلِك وقال بعضهم يعزَر.)سفيان الثوري وأبو حنيفة(

 -األحاديث واآلثار:

نَا إَلَّ بِا -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََل أُوتَى بَِرُجٍل قََذَف َداُود ■  لزِّ

ْيِن.)قال المؤلف: غاب عنى إسناده من روايتنا(  َجلَْدته َحدَّ

يِق َوهَُو ُمتََغيِّظٌ َعلَى َرُجٍل ِمْن ■  دِّ َعْن أَبِي بَْرَزةَ، قَاَل: َمَرْرت َعلَى أَبِي بَْكٍر الصِّ

ِ َمْن هََذا الَِّذي تَِغيظُ  َعلَْيِه؟ قَاَل: َولَِم تَْسأَْل َعْنهُ؟  أَْصَحابِِه، فَقُْلت: يَا َخلِيفَةَ َرُسوِل َّللاَّ

ِ َِلَْذهََب َغَضبَهُ َما قُْلت، ثُمَّ قَاَل: َما َكاَن ِِلََحٍد بَْعَد  قُْلت ِِلَْضِرَب ُعنُقَهُ قَاَل: فََوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ  .)صحيح(-َصلَّى َّللاَّ

يِق َوقَْد أَْغلَظَ لَِرُجٍل فََردَّ َعلَْيِه، فَقُْلت: َعْن أَبِي بَْرَزةَ، قَاَل: أَتَيْ ■  دِّ ت َعلَى أَبِي بَْكٍر الصِّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -أَََل أَْضِرُب ُعنُقَهُ؟ فَاْنتَهََرنِي َوقَاَل: إنَّهَا لَْيَسْت ِِلََحٍد بَْعَد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم.)صحيح(

يِق، قُْلت: أَََل أَْقتُلُهُ؟ فَقَاَل أَبُو بَْكٍر: َعْن أَبِي بَْرَزةَ قَاَل: أَ ■  دِّ ْغلَظَ َرُجٌل ِِلَبِي بَْكٍر الصِّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم.)صحيح( -لَْيَس هََذا إَلَّ لَِمْن َشتََم النَّبِيَّ   َصلَّى َّللاَّ

يُق  دِّ ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: فَبَيََّن أَبُو بَْكٍر الصِّ أَنَّهُ ََل يُْقتَُل َمْن َشتََمهُ، لَِكْن يُْقتَُل  -َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ، َوقَْد َعلِْمنَا أَنَّ َدَم اْلُمْسلِِميَن َحَراٌم إَلَّ بَِما  -َمْن َشتََم النَّبِيَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى قَطُّ  ُ تََعالَى بِِه، َولَْم يُبِْحهُ َّللاَّ يَماِن، أَْو ِزنَا أَبَاَحهُ َّللاَّ ، إَلَّ فِي اْلُكْفِر بَْعَد اْْلِ

اْلُمْحَصِن، أَْو قََوٍد بِنَْفٍس ُمْؤِمنٍَة، أَْو فِي اْلُمَحاَربَِة، َوقَْطِع الطَِّريِق، أَْو فِي اْلُمَدافََعِة َعْن 

، أَْو فِيَمْن ُحدَّ فِي اْلَخْمرِ  اٍت، ثُمَّ َشِربَهَا  الظُّْلَمِة، أَْو فِي اْلُمَمانََعِة ِمْن َحقٍّ ثَََلَث َمرَّ

ابَِعةَ فَقَْط.  الرَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َمْن َسبَّ النَّبِيَّ  -َوقَْد َعلِْمنَا  فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ لَْم يَْزِن،  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َوََل قََصَد ظُْلَم ُمْسلٍِم، َوََل قَطََع طَ  فَلَْم يَْبَق إَلَّ أَنَّهُ ِعْنَد أَبِي بَْكٍر  -ِريقاا َوََل َشِرَب َخْمرا

 َكافٌِر.

ا َكاَن يَْوُم َخْيبََر ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد لَمَّ ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -آثََر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّ  -َوَسلََّم  ا فِي اْلقِْسَمِة فَقَاَل َرُجٌل: َوَّللَاَّ ِ تََعالَى  نَاسا هَِذِه لَقِْسَمةٌ َما أُِريَد بِهَا َوْجهُ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ فَأَْخبَْرتُهُ بَِما قَاَل، فَتََغيََّر َوْجهُ َرُسوِل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ْرِف، ثُمَّ قَاَل: َمْن يَْعِدُل إَذا لَْم يَْعِدْل َحتَّى َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ َكالصِّ

ُ ُموَسى لَقَْد أُوِذَي بِأَْكثََر ِمْن هََذا فََصبَرَ  ُ َوَرُسولُهُ؟ يَْرَحُم َّللاَّ  صحيح(«)َّللاَّ

ُ تََعالَى  يَن، قال المؤلف: هََذا َكاَن يَْوَم َخْيبََر، َوإِنَّ هََذا َكاَن قَْبَل أَْن يَأُْمَر َّللاَّ بِقَْتِل اْلُمْرتَدِّ

ا بِقَْوِل َذلَِك، فَإِْذ لَْيَس َذلَِك فِي اْلَخبَرِ   َولَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر أَنَّ قَائَِل هََذا اْلقَْوِل لَْيَس َكافِرا

 فَََل ُمتََعلَِّق لَهُْم بِِه.

ِ ْبُن َمْسُعوٍد َكأَنِّي أَْنظُُر إلَى النَّبِيِّ ■ » ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - قَاَل َعْبُد َّللاَّ يَْحِكي  -َصلَّى َّللاَّ

َم َعْن َوْجِهِه َويَقُوُل: َربِّ اْغفِْر  نَبِي اا ِمْن اِْلَْنبِيَاِء َضَربَهُ قَْوُمهُ فَأَْدَمْوهُ، َوهَُو يَْمَسُح الدَّ
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 صحيح(«)لِقَْوِمي فَإِنَّهُْم ََل يَْعلَُمونَ 

لَهُْم بِاْلَمْغفَِرِة: إنََّما هَُو بِأَْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لَِك النَّبِيِّ قال المؤلف: َوَمْعنَى ُدَعاِء ذَ 

ا بِِه قَْولُهُ " فَإِنَّهُْم ََل يَْعلَ  ُ تََعالَى لَهُْم، َويُبَيَِّن أَنَّهُْم َكانُوا ُكفَّارا ُموَن " يُْؤِمنُوا فَيَْغفَِر َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِيِه.فََصحَّ أَنَّهُْم َكانُوا ََل يَْعلَُمو تِِه. فََصحَّ أَنَّ ِكََل اْلَخبََرْيِن ََل ُحجَّ  َن بِنُبُوَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُجٌل يَْشتُُم النَّبِيَّ »َعْن " َرُجٍل " ِمْن بُْلقِيَن قَاَل ■   -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  -فَقَاَل النَّبِيُّ  ا لِي؟ فَقَاَل َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد: -َم َصلَّى َّللاَّ : َمْن يَْكفِينِي َعُدو ا

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَا فَبََعثَهُ النَّبِيُّ  إلَْيِه فَقَتَلَهُ، فَقَاَل لَهُ أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن: لَْيَس  -َصلَّى َّللاَّ

ا، هَُو َعْن َرُجٍل فَقُْلُت: يَا  ُجُل َوهَُو اْسُمهُ، هََذا ُمْسنَدا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن بِهََذا يُْعَرُف هََذا الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْد أَتَى النَّبِيَّ  فَبَايََعهُ، َوهَُو َمْشهُوٌر َمْعُروٌف، قَاَل: فَأََمَر لِي  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بِأَْلِف ِدينَاٍر؟

ِ أَنَّ َرُجَلا َكاَن يُ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -تَّهَُم بِأُمِّ َولَِد َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ : اْذهَْب فَاْضِرْب ُعنُقَهُ، فَأَتَاهُ َعلِيٌّ فَإَِذا  -َصلَّى َّللاَّ لَِعلِيٍّ

ُد فِيهَا، : اُْخُرْج، فَنَاَولَهُ يََدهُ، فَأَْخَرَجهُ، فَإَِذا هَُو َمْجبُوٌب  هَُو فِي َرِكيٍّ يَتَبَرَّ  -فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََكفَّ َعلِيٌّ َعْنهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ  -لَْيَس لَهُ َذَكٌر  فَقَاَل: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّهُ لََمْجبُوٌب، مَ   صحيح(«)الَهُ َذَكرٌ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: هََذا َخبٌَر َصِحيٌح، َوفِيِه َمْن آَذى النَّبِيَّ   -َصلَّى َّللاَّ

َوَجَب قَْتلُهُ، َوإِْن َكاَن لَْو فََعَل َذلَِك بَِرُجٍل ِمْن اْلُمْسلِِميَن لَْم يَِجْب بَِذلَِك قَْتلُهُ، فَإِْن قَاَل 

ِ قَائِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ٌل: َكْيَف يَأُْمُر َرُسوُل َّللاَّ بِقَْتلِِه ُدوَن أَْن يَتََحقََّق ِعْنَدهُ َذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه السَََّلُم  -اِْلَْمُر، ََل بَِوْحٍي، َوََل بِِعْلٍم َصِحيٍح، َوََل بِبَيِّنٍَة، َوََل بِإِْقَراٍر؟ َوَكْيَف يَأُْمُر 

ٍة بِظَنٍّ قَْد ظَهََر َكِذبُهُ بَْعَد َذلَِك َوبُْطََلنُهُ؟ َوَكْيَف يَأُْمُر بِ  -  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْتلِِه فِي قِصَّ

ُ تََعالَى بََراَءتَهُ بَْعَد َذلَِك بِيَقِيٍن ََل َشكَّ فِيِه؟ َوَكْيَف يَأُْمُر  َعلَْيِه  -بِقَْتِل اْمِرٍئ قَْد أَْظهََر َّللاَّ

 بِقَْتلِِه َوََل يَأُْمُر بِقَْتلِهَا، َواِْلَْمُر بَْينَهُ َوبَْينَهَا ُمْشتََرٌك؟ -ََلُم السَّ 

َوهَِذِه ُسَؤاََلٌت ََل يَْسأَلُهَا إَلَّ َكافٌِر أَْو إْنَساٌن َجاِهٌل يُِريُد َمْعِرفَةَ اْلَمْخَرِج ِمْن ُكلِّ هَِذِه 

ٍد اَِلْعتَِراَضاِت اْلَمْذُكوَرِة؟ قَاَل أَبُ  ُ  -و ُمَحمَّ َؤاََلِت بَيٌِّن -َرِحَمهُ َّللاَّ : اْلَوْجهُ فِي هَِذِه السُّ

 ِ ِ أَْن يَأُْمَر َرُسوُل َّللاَّ ِ َربِّ اْلَعالَِميَن، َوَمَعاَذ َّللاَّ ُ  -َواِضٌح ََل َخفَاَء بِِه َواْلَحْمُد َّلِلَّ َصلَّى َّللاَّ

ْيِر إْقَراٍر، أَْو بَيِّنٍَة، أَْو ِعْلٍم أَْو ُمَشاهََدٍة، أَْو َوْحٍي، أَْو أَْن بِقَْتِل أََحٍد بِظَنٍّ بِغَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَأُْمَر بِقَْتلِِه ُدونَهَا، لَِكنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَْد َعلَِم يَقِيناا أَنَّهُ بَِريٌء، َوأَنَّ  -َصلَّى َّللاَّ

أَْن يُوقََف َعلَى َذلَِك ُمَشاهََدةا فَأََمَر بِقَْتلِِه لَْو فََعَل َذلَِك  -ْيِه السَََّلُم َعلَ  -اْلقَْوَل َكِذٌب فَأََراَد 

 ِ ا فِيَمْن آَذى َرُسوَل َّللاَّ ا َصِحيحا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الَِّذي قِيَل َعْنهُ، فََكاَن هََذا ُحْكما  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى ِمْن بََراَءتِِه، َوَكاَن  أَنَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد َعلَِم   -اْلقَْتَل ََل يَْنفُُذ َعلَْيِه لَِما يُْظِهُر َّللاَّ

ينَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي َذلَِك، َكَما أَْخبََر بِِه َعْن أَِخيِه ُسلَْيَماَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  ، َوقَْد ُروِّ

ِ أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: إنَّهُ »..عَن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل: َمثَلِي  -َصلَّى َّللاَّ

ا  -َوَمثَُل النَّاِس  قَاَل: َوَكانَْت اْمَرأَتَاِن َمَعهَُما  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوفِيِه أَنَّهُ  -فََذَكَر َكََلما

ْئُب فََذهََب بِاْبِن إْحَداهَُما،  فَقَالَْت َصاِحبَتُهَا، إنََّما َذهََب بِاْبنِِك، َوقَالَْت اْبنَاهَُما َجاَء الذِّ
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، فَقََضى بِِه لِْلُكْبَرى، -َعلَْيِه السَََّلُم  -اِْلُْخَرى: إنََّما َذهََب بِاْبنِِك، فَتََحاَكَما إلَى َداُود 

يِن أَُشقُّهُ بَْينَهَُما، فَأَْخبََرتَاهُ، فَقَاَل: ائْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََخَرَجتَا َعلَى ُسلَْيَماَن  كِّ تُونِي بِالسِّ

ْغَرى  ُ، هَُو اْبنُهَا، فَقََضى بِِه لِلصُّ ْغَرى: ََل تَْفَعْل يَْرَحُمَك َّللاَّ قَاَل أَبُو  -فَقَالَْت الصُّ

يِن إَلَّ يَْوَمئٍِذ َوَما ُكنَّا نَقُوُل إَلَّ اْلُمْديَ  كِّ ِ إْن َسِمْعُت بِالسِّ ٍد « ةَ؟هَُرْيَرةَ: َوَّللَاَّ  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 ُ بِيِّ بَْينَهَُما،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -: فَبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّ ُسلَْيَماَن -َرِحَمهُ َّللاَّ لَْم يُِرْد قَطُّ َشقَّ الصَّ

َعلَْيِه  -ُحْكُم َداُود َوَكاَن  -فََعَل هََذا بََِل َشكٍّ  -َوإِنََّما أََراَد اْمتَِحانَهَُما بَِذلَِك، َوبِاْلَوْحِي 

ََلُم  ِ  -السَّ ُ  -لِْلُكْبَرى َعلَى ظَاِهِر اِْلَْمِر؛ ِِلَنَّهُ َكاَن فِي يَِدهَا، َوَكَذلَِك َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اَن َعلِيٍّ فِي َما أََراَد قَطُّ إْنفَاَذ قَْتِل َذلَِك " اْلَمْجبُوِب " لَِكْن أََراَد اْمتِحَ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

ُ تََعالَى  -إْنفَاِذ أَْمِرِه، َوأََراَد إْظهَاَر بََراَءِة اْلُمتَّهَِم، َوَكِذِب التُّْهَمِة ِعيَاناا  َوهََكَذا لَْم يُِرْد َّللاَّ

ُ َعلَْيِهَما َوَسلََّم  -إْنفَاَذ َذْبِح إْسَماِعيَل ْبِن إْبَراِهيَم  بَِذْبِحِه، لَِكْن أََراَد إَذا أََمَر أَبَاهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى إْظهَاَر تَْنفِيِذِه ِِلَْمِرِه  ِ َربِّ اْلَعالَِميَن.. -فَهََذا َوْجهُ اِْلَْخبَاِر  -َّللاَّ  َواْلَحْمُد َّلِلَّ

ِ »عن أَنََس ْبَن َمالٍِك يَقُوُل: ■ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوسَ  -َمرَّ يَهُوِديٌّ بَِرُسوِل َّللاَّ  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَقَاَل: السَّاُم َعلَْيَك فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َعلَْيِه  -َوَعلَْيَك، فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  ِ، أَََل نَْقتُلُهُ؟ قَاَل: -السَّ ََل، : أَتَْدُروَن َما يَقُوُل؟ قَاَل: السَّاُم َعلَْيَك قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)إَذا َسلََّم َعلَْيُكْم أَْهُل اْلِكتَاِب، فَقُولُوا: َوَعلَْيُكمْ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْستَأَْذَن َرْهطٌ ِمْن اْليَهُوِد َعلَى النَّبِيِّ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■   -َصلَّى َّللاَّ

َ َرفِيٌق فَقَالُوا: السَّاُم َعلَْيَك، فَقُْلُت: بَلَى،  َوَعلَْيُكْم السَّاُم َواللَّْعنَةُ، فَقَاَل: يَا َعائَِشةُ إنَّ َّللاَّ

ْفَق فِي اِْلَْمِر ُكلِِّه، قُْلُت: أََولَْم تَْسَمْع َما قَالُوا؟ قَاَل: قُْلُت: َوَعلَْيُكمْ   صحيح(«)يُِحبُّ الرِّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْت النَّبِيَّ أَنَّ اْمَرأَةا يَهُوِديَّةا أَتَ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  بَِشاٍة  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمْسُموَمٍة فَأََكَل ِمْنهَا فَِجيَء بِهَا إلَى َرُسوِل َّللاَّ فََسأَلَهَا َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ فَقَالُوا:  -أَْو قَاَل َعلَيَّ  - لِيَُسلِّطِك َعلَى َذلَِك َذلَِك، فَقَالَْت: أََرْدُت ِِلَْقتُلَك، قَاَل: َما َكاَن َّللاَّ

 صحيح(«)أَََل تَْقتُلُهَا؟ فَقَاَل: ََل 

ِ  قال المؤلف: ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فَقَالُوا: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَْد َسِمَع قَْوَل اْليَهُوِد  -َصلَّى َّللاَّ

ا بَِذلَِك،  َوهََذا -لَهُ السَّاُم َعلَْيك  ا  -قَْوٌل لَْو قَالَهُ ُمْسلٌِم لََكاَن َكافِرا ْت اْليَهُوِديَّةُ طََعاما َوقَْد َسمَّ

ا، فَلَْم يَْقتُْلهُْم النَّبِيُّ  -لِتَْقتُلَهُ  ا يَْفَعُل َذلَِك لََكاَن بَِذلَِك َكافِرا ُ َعلَْيِه  -َولَْو أَنَّ ُمْسلِما َصلَّى َّللاَّ

ا اِْلََحاِديُث الَّتِي فِيهَا قَْوُل اْليَهُوِد  َوآلِِه َوَسلََّم.. ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهُ ..أَمَّ َوُكلُّ هََذا ََل ُحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لِلنَّبِيِّ  اَم إنََّما هَُو اْلَمْوُت: « السَّاُم َعلَْيكَ » -َصلَّى َّللاَّ فَلَْيَس بَِشْيٍء؛ ِِلَنَّ السَّ

ينَا مِ  ِ َكَما ُروِّ َصلَّى  -ْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ .." أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ أَْخبََرهَُما أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ْوَداِء: ِشفَاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء إَلَّ السَّاَم؟»يَقُوُل  -َّللاَّ قَاَل اْبُن « فِي اْلَحبَِّة السَّ

، َوإِْن َكاَن ِشهَاٍب: َوالسَّاُم ا اُم َعلَْيك: اْلَمْوُت َعلَْيك، َوهََذا َكََلٌم َحقٌّ ْلَمْوُت، فََمْعنَى السَّ

َ تََعالَى يَقُوُل }إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّهُْم َميِّتُوَن{ ]الزمر:  [ ..َوإِنََّما يَْحُصُل ٢1فِيِه َجفَاٌء؛ ِِلَنَّ َّللاَّ

ُ  -بِاْلَجفَاِء َعلَى النَّبِيِّ  اْلُكْفُر ِمْن اْلُمْسلِِم، َوبُِكْفِرِه يَِحلُّ َدُمهُ،  - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

يُّ َكافٌِر، َولَْم يَقُْل: إنَّهُ لَِجفَائِِه َعلَى النَّبِيِّ  مِّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوالذِّ يَُكوُن  -َصلَّى َّللاَّ

ا بَِجفَائِِه، بَْل َكاَن كَ  ْت نِيَّتُهُ، لَِكْن َكافِرا ا، َوهَُو َكافٌِر، َوََل يَِحلُّ َدُمهُ بُِكْفِرِه، إَذا َصحَّ افِرا
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 بَِمْعناى آَخَر َغْيَر اْلُكْفِر.

 ِ َرقِيِّ اْليَهُوِديِّ لَِرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -َوهََكَذا اْلقَْوُل فِي لَبِيِد ْبِن اِْلَْعَصِم الزُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -، َوفِي َسمِّ اْليَهُوِديَِّة لِطََعاِمِه -َم َوَسلَّ  َوََل فَْرَق، إنََّما  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -يَْحُصُل ِمْن َذلَِك اْلُكْفُر لَِمْن فََعلَهُ بِالنَّبِيِّ  ِمْن اْلُمْسلِِميَن،  -َصلَّى َّللاَّ

يُّو مِّ ُموا، َوالذِّ َن ُكفَّاٌر قَْبَل َذلَِك، َوَمَعهُ، َولَْيَس بِنَْفِس ُكْفِرِهْم َحلَّْت ِدَماُؤهُْم فِي َذلَِك إَذا تََذمَّ

يُّ ََل يُْقتَُل، َوإِْن أَْحَدَث فِي كُ  مِّ ا بَْعَد إْسََلِمِه، َوالذِّ لِّ فَاْلُمْسلُِم يُْقتَُل بُِكْفِرِه إَذا أَْحَدَث ُكْفرا

َم َعلَْيِه ِحيٍن ُكْفرا  فَنَظَْرنَا  -ا َحاِدثاا َغْيَر ُكْفِرِه بِاِْلَْمِس، إَذا َكاَن ِمْن نَْوِع اْلُكْفِر الَِّذي تََذمَّ

َ تََعالَى أَْو َرُسولَهُ  يِّ إَذا َسبَّ َّللاَّ مِّ ُ  -فِي اْلَمْعنَى الَِّذي َوَجَب بِِه اْلقَْتُل َعلَى الذِّ َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم  -َسلََّم َعلَْيِه َوآلِِه وَ  ةَ؛  -أَْو اْستََخفَّ بَِشْيٍء ِمْن ِديِن اْْلِ مَّ فََوَجْدنَاهُ إنََّما هَُو نَْقُضهُ الذِّ

ُ تََعالَى }قَاتِلُوا الَِّذيَن َل  َغاِر، قَاَل َّللاَّ َم، َوَحقََن َدَمهُ بِاْلِجْزيَِة َعلَى الصِّ ِِلَنَّهُ إنََّما تََذمَّ

ِ وَ  ُ{ ]التوبة: يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ [ اْْليَةَ إلَى قَْولِِه: 8١َل بِاْليَْوِم اْلِخِر َوَل يَُحرِّ

[ َوقَاَل تََعالَى }َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَهُْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم 8١}َوهُْم َصاِغُروَن{ ]التوبة: 

ةَ اْلكُ  ا َجلِي اا ََل 08ْفِر{ ]التوبة: َوطََعنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ [ . فََكاَن هَاتَاِن اْْليَتَاِن نَص ا

يَةَ، يَْحتَِمُل تَأِْويَلا فِي بَيَاِن َما قُْلنَا ِمْن أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب يُقَاتَلُوَن َويُْقتَلُوَن َحتَّى يُْعطُوا اْلِجزْ 

طََعنُوا فِي ِدينِنَا فَقَْد نَقَُضوا َعْهَدهُْم، َونََكثُوا َوَعلَى أَنَّهُْم إَذا ُعوِهُدوا َوتَمَّ َعْهُدهُْم، وَ 

 أَْيَمانَهُْم، َوَعاَد ُحْكُم قِتَالِِهْم َكَما َكاَن.

 ِ ِ تََعالَى أَْو َسبَّ َرُسوِل َّللاَّ  -َوبَِضُروَرِة اْلِحسِّ َواْلُمَشاهََدِة نَْدِري أَنَّهُْم إْن أَْعلَنُوا َسبَّ َّللاَّ

 ُ ْسََلِم، أَْو ُمْسلٍِم ِمْن َعَرِض النَّاِس، فَقَْد  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ أَْو َشْيٍء ِمْن ِديِن اْْلِ

َغاَر، بَْل قَْد أَْصَغُرونَا، َوأََذلُّونَا، َوطََعنُوا فِي ِدينِنَا، فَنََكثُوا بَِذلَِك َعْهَدهُْم،  فَاَرقُوا الصَّ

تَهُْم  . َوإِ  -َونَقَُضوا ِذمَّ تَهُْم فَقَْد َحلَّْت ِدَماُؤهُْم، َوَسْبيُهُْم، َوأَْمَوالُهُْم بََِل َشكٍّ َذا نَقَُضوا ِذمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوَسمُّ اْليَهُوِديَِّة لِلنَّبِيِّ  َكاَن يَْوَم َخْيبََر بََِل َشكٍّ َوهَُو قَْبَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِة أَْعَواٍم.نُُزوِل " بََراَءةٌ " بِثَََلثَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَكَذلَِك نَقُوُل فِي قَْوِل أُولَئَِك اْليَهُوِد: السَّاُم َعلَْيك لِلنَّبِيِّ  . َوفِي -َصلَّى َّللاَّ

يِّ إَلَّ  ِسْحِر لَبِيِد ْبِن اِْلَْعَصِم إيَّاهُ َوأَنَّ هََذا ُكلَّهُ َكاَن قَْبَل أَْن يُْؤَمَر بِأَْن ََل يُثَبَِّت َعْهدَ  مِّ الذِّ

َغاِر، َوأَنَّ ُكلَّ َذلَِك إْذ َكانَْت اْلُمهَاَدنَةُ َجائَِزةا لَهُْم..  َعلَى الصِّ

 

  

 

 

 

 



 

554 
 

 

 -فهرس المحتويات:

 0................................................................. )كتاب النكاح(

 ٦٣ ............................................................. -كتاب اْليَلء:

 ٣0 ............................................................ -كتاب الظهار :

ْوَجاِت[]أَْحَكاُم   ٣2 .................................................... قَْسِم الزَّ

 20 ...................................................... أَْحَكاُم اْلَوْطِء َوآَدابُهُ[

 28 ............................................................. ]أَْحَكاُم اْلَعْزل[

ْوَجْيِن[  2٢ ................................................... أَْحَكاُم ُحقُوُق الزَّ

 2٦ .............................................................. أَْحَكاُم اْلَوْطء[

 ١1 ........................................... ]أَْحَكاُم لِْبُس اْلَحِرير َوالذَّهَب[

 ١٢ ............................................................ ]أَْحَكاُم النَّفَقَات[

 ١١ ................................................... ]النَّفَقَاُت َعلَى اِْلَقَاِرِب[

تِِه َوَما ََل يُْفَسُخ بِِه[  01٢ ................... ]َما يُْفَسُخ بِِه النَِّكاُح بَْعَد ِصحَّ

 081 ..................................................... ]كتاب فسخ النكاح[

 080 ................................................................... ]اللعان[

 082 .......................................................... ]كتاب الطَلق[

 0٦١ .................................................................... ]اْلُخْلُع[

 0٣٢ ................................................................... ]اْلُمْتَعةُ[

ْجَعةُ[  0٣٣ ..................................................................]الرَّ

 021)العدد(                                                                    

 811                                                         )اَلستبراء(     

 812 ................................................................ ]اْلَحَضانَةُ[



 

555 
 

َضاِع[]ِكتَاُب   80٥ ......................................................... الرَّ

 8٢٢ ......................................... }الدماء والقصاص والديات{

 8٥1 ............................................. -كتاب شبه العمد والديات:

 8٣٣ ...................................................... -جراح وأقسامها:ال

 ٢٢8 ............................................... -كتاب العواقل والقسامة:

 ٢٦٣ .................................................. -:قتل أهل البغي:كتاب

 ٢2٢ ........................................................... -كتاب الحدود:

 ٢81 ................................................................ -حد الردة:

 ٢٢2 .................................................................. حد الزنى

 ٢٦٦ ................................................................. حد القذف

 ٢2٣ ......................................................... ِكتَاُب اْلُمَحاِربِينَ 

 ٢١2 .......................................................... -كتاب السرقة :

 ٥8٢ ............................................................ -كتاب الخمر:

 ٥8١ ................................................ التعزير وما َل حد فيه .

 

 

 

 

 

 


